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شكر وتقدير

شكر وتقدير

 عقد الذي النزاعات، أعقاب في الدساتير بناء بشأن الثاني إدنبره حوار متابعة إطار في الورقة هذه أعدت
 مقاربة سبيل في :السياسية التسوية عمليات في الدستور بناء" عنوان تحت ،٢٠١٥ ديسمبر/األول كانون في

 للقانون إدنبره ومركز واالنتخابات، للديمقراطية الدولية المؤسسة الورشة تلك تنظيم في شارك.تشاركية
 .إدنبره جامعة في السياسية التسويات أبحاث برنامج مع بالتعاون العالمية، العدالة وأكاديمية الدستوري

 ًأيضا نشكر .الصياغة مراحل جميع خالل الغنية مالحظاته على بيساريا سوميت إلى الخاص بالشكر نتوجه
 القيمة مالحظاتهم على ساوندرز وشيريل رودريغيز شارمين غلوك، جيسون جينسبيرغ، توم العلي، زيد
 لديفيد الشكر ،ًأخيرا .البحث في مساعدته على مولوي وشون الورقة، لهذه السابقة المسودات بشأن ًجدا
 نص مراجعة في وكفاءتهم دقتهم على واالنتخابات للديمقراطية الدولية المؤسسة في النشر وفريق براتر
.الورقة هذه

 الدولية التنمية وزارة تموله الذي السياسية التسوية أبحاث برنامج من ًجزءا ًأيضا المنشور هذا يشكل
.عليها اعتماد أي عن أو هنا الواردة المعلومات أو اآلراء عن مسؤولية أية بشأنه تتحمل ال والذي البريطانية،



   المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات٦

التسلسل الزمني إلتفاقات السالم والدساتير في عمليات التسوية السياسية

التوصيات الرئيسية

 في الخطوات تسلسل ترتيب من الفائدة الدستور وخبراء السالم وسطاء يدرك أن بمكان األهمية من .١
 تكون فعندما .مستقر دستوري نظام إلى النزاع من االنتقال عمليات نجاح لضمان السياسية التسوية عملية
 وضع عملية اعتماد ًغالبا الضروري من يكون تدريجي، بشكل الثقة وبناء سياسي اتفاق عقد إلى حاجة هناك

 مختلفة منتديات في تحدث الدستورية والمفاوضات السالم مفاوضات أن ومع .مراحل على الدستور
 هدف في تشتركان ،ًجوهريا مترابطتين بوصفهما العمليتين هاتين إلى النظر الضروري من أنه إال ومتمايزة،

).وممارستها السلطة تولي كيفية على اتفاق أي( جديدة سياسية تسوية إلى التوصل هو واحد،

 كاف سياسي اتفاق وجود لمدى مستمر تحليل إلى السياسية التسوية خطوات تسلسل يستند أن يجب .٢
 خطة إيجاد ًلزاما أصبح ،ًمؤقتا أو ًغائبا السياسي االتفاق كان فإذا .العملية مراحل من مرحلة كل في

 التفاوض في الشروع قبل السلبي السالم أشكال من ما شكل ضمان ويعد .إليه التوصل في تساعد واضحة
 قبل الدستور وإعداد لالتفاق عدة مراحل وجود بضرورة االعتراف هو مثلما ،ًحيويا ًأمرا المواضيع على
.النهائية الدستورية المرحلة بلوغ

 التسوية لعملية النخبة من كاف تأييد دون الدستور إعداد في الشروع فيها يتم التي الحاالت في. ٣
 الذين وعلى .سياسية تسوية إليجاد كافية موسعة مشاركة على الحصول الصعب من سيكون السياسية،

 وضعها يتعين التي ًنطاقا األوسع السياسية التسوية استراتيجيات في يفكروا أن العمليات هذه يدعمون
 عن البحث عملية استمرار لضمان ممارستها يتعين التي األوسع الضغوط وفي الدستورية، المناقشات لدعم
.الدستور بناء عملية مع بالتوازي والعسكري السياسي النفوذ أصحاب بين اتفاق

 سياسية تسوية إلى للتوصل األجل قصيرة المتطلبات بين المفاضالت من معقدة مجموعة إدارة ينبغي. ٤
 وإدارتها المفاضالت هذه فهم وينبغي .دستورية ترتيبات عبر السالم على للحفاظ األجل طويلة والمتطلبات

.التسلسل يعالجها أن يجب التي األساسية المعضالت فهم يتطلب الذي األمر جيد، بشكل

 إلبقاء نهائية مواعيد واستخدام ناحية من اآلراء في توافق لبناء الوقت إتاحة بين توازن إيجاد يتعين. ٥
 غضون في األمام إلى التسوية عمليات دفع ًأحيانا ويتعين .أخرى ناحية من الصحيح مسارها في العملية
 التي - المضغوطة النهائية المواعيد ولكن .السياسي اإلجماع في تقدم فيها يحصل قصيرة زمنية فترات

 فقدان إلى وتؤدي أوسع نطاق على والمشاركة التشاور فرص من الغالب في تحد - ًدوليا تُـفرض ما ًغالبا
 وقد .نفوذها لتأكيد دستورية غير طرق عن للبحث وتدفعها بل بالعملية الثقة المحلية المعنية األطراف

 ورغم .معالجة دون األساسية الصراع مجريات ترك إلى نهائية بمواعيد االلتزام على الشديد التركيز يؤدي
 المرونة بعض تترك بطريقة تأطيرها ينبغي فإنه األحيان، من كثير في النهائية المواعيد وضرورة أهمية
 نهائية مواعيد وإدراج .متوقعة غير أساسية تحديات تواجه عندما الدستور بناء عملية في التفكير إلعادة
 االلتزام تعزيز محاوالت للخطر يعرض قانونية صكوك في )تجاهلها ويُـرجح( بها االلتزام يصعب ثابتة

).٢٠ :أ٢٠١٦ واالنتخابات للديمقراطية الدولية المؤسسة( للعبة القانونية للقواعد باالمتثال
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التوصيات الرئيسية

 والعسكرية السياسية النخب من كاف دعم على الحصول بين )مناسب وتوقيت( توازن إيجاد ينبغي. ٦
 فتح أو/و السياسية، النخب انتخاب عبر( واسع اجتماعي قبول ضمان وبين الدستور، وبناء السالم لعملية
 اتفاق صياغة إلى التوصل تيسر مراحل على الدستور وصياغة ).العامة المشاركة أمام مباشر بشكل العملية

 بمرور ًنطاقا أوسع دستورية تشاورية عمليات وإجراء العملية، من مبكرة مرحلة في تدريجي سياسي
 بمسألة ًوثيقا ًارتباطا العملية في الواسع والتمثيل النخبة مشاركة بين التوازن تحقيق كيفية ترتبط .الوقت

 للمرحلة مبكرة نهاية ًأحيانا يفرض انتخابات إلجراء فالضغط .االنتخابات توقيت سيما وال التوقيت،
 وقد .األقل على جزئية سياسية تسوية إلى للتوصل الكافي الوقت األحزاب يمنح وال المؤقتة، الدستورية

 بالضرورة الدعوة دون العملية في اجتماعية ومشاركة واسع تمثيل لضمان بدائل إليجاد حاجة هناك تكون
.انتخابات إجراء إلى ًفورا أو

 التسوية عملية وراء الكامنة المحركة السياسية القوى لفهم أكبر جهد بذل الدولية األطراف على يتعين. ٧
 العملية لدعم ضرورية الدولية الضمانات تظل ،ًوعموما .سواء حد على الدستور وضع وعملية السياسية
 تسوية إلى بالتوصل أطرافها من التزام أي بدون أو ضعيف التزام بوجود خاصة الدستور، لوضع التشاركية

 أن السالم محادثات في الدستورية للترتيبات الضامنة أو/و الوسيطة الدولية األطراف على ولكن .سياسية
 أن وينبغي .الشعبي القبول من مستوى يتطلب الطويل المدى على دستوري ترتيب أي نجاح أن ًأيضا تدرك
 .أوسع بمشاركة لمطالب استجابة التغيير احتمالية أمام يكفي بما مفتوحة الترتيبات تكون أن ضرورة تدرك

 من ٍكاف ومستوى المستوى رفيع السياسي االتفاق من ٍكاف مستوى إلى الحاجة بين التوازن فتحقيق
 موارد تخصيص الدولية المؤسسات من يقتضي وهذا جيد، سياسي حكم إصدار يستلزم الشعبية المشاركة

.المحلي الوضع تعقيدات لفهم تكفي طويلة لمدة موفدين متخصصين موظفين سيما وال مناسبة،

 عبر استقرارها زعزعة وتحاول العملية خارج تبقى التي( المعطّـِـلة الجماعات إلشراك الجهود بذل ينبغي .٨
 غير الرئيسية ومطالبها الجماعات هذه تعد عندما حتى السياسية، التسوية عملية في )العنف أعمال مواصلة

 زعزعة على القدرة لديها رئيسية جماعات - إقصاء إلى تؤدي أو - تقصي عمليات تبني وعند .مشروعة
 ينبغي استيعابها، أو إشراكها يتعذر وعندما .لمواجهتها استراتيجيات ووضع المُـعطِـلة الجهات هذه دوافع

 ذلك في بما السياسية، التسوية احتفاظ ضمان عبر بناء بشكل بها وااللتزام المشروعة مطالبها تحديد
 التسوية، عملية في بنجاح المعطلة الجهات إدماج حالة وفي .المحتملين ناخبيها لدى واسع بقبول الدستور،

 بنجاح األساليب هذه مثل استخدام سبق وقد ‘.الداخل من التعطيل’ لتجنب استراتيجيات وضع توجب
 من المعطلة الجهات تكتيكات من العمليات حماية نفسه الوقت وفي المشاركة لتيسير ‘الكافي التوافق’ مثل

.الداخل
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التسلسل الزمني إلتفاقات السالم والدساتير في عمليات التسوية السياسية

الملخص التنفيذي

 التسوية عمليات في الدستورية والترتيبات السالم التفاقات الزمني التسلسل على الورقة هذه تركز
 األساسية التفاهمات السياسية التسويات تتضمن .النزاع من والمتضررة الهشة المناطق في السياسية

 إلى للتوصل محدد تسلسل وجود يُـفترض ما ًوغالبا .وممارستها السلطة تولي كيفية بشأن عليها المتفق
 أو انتقالية سياسية ترتيبات السالم اتفاق أو النار إطالق وقف )يعقب أو( يتضمن ما وعادة :سياسية تسوية
 فإن االفتراض، لهذا ًووفقا .األجل طويلة الدستورية الترتيبات من بنوع المسار هذا ويتوج مؤقت، دستور

 ًتعقيدا أكثر األمور تكون أن المرجح ومن .الدستور وبناء السالم عملية إطار في توضع السياسية التسوية
 تسوية تجسيد في الدستورية والترتيبات السالم اتفاقات تفشل ما ًغالبا حيث .العملية الممارسة في

 .مستدام سالم بناء في والبدء النزاع لتسوية المفاوضات من ًمزيدا وتتطلب واسع، نطاق على سياسية

 من ولكنها الدستورية، والترتيبات السالم اتفاقات عن متمايزة السياسية التسويات اعتبار ناحية من يمكن
 النموذج عن ًغالبا تحيد مختلفة بطرق معها التعامل يمكن التي نفسها، المعضلة من جزء أخرى ناحية

 ًتفاهما سواء حد على الدستورية والترتيبات السالم اتفاقات تعكس بينما المثال، سبيل فعلى .الخطي
 سياسية تسوية أي وبين الوثائق هذه بين العالقة فإن المفاوضات، طاولة على األطراف بين ًأساسيا ًسياسيا
.ًكبيرا ًاختالفا تختلف قد مشتركة

 لم إن( معظم بين لمفاوضات نتيجة وهي النزاع، إنهاء إلى األول المقام في تهدف السالم اتفاقات أن ورغم
 اتفاقات أو النار إطالق وقف اتفاقات )أ( منها مختلفة، ًأشكاال تتخذ قد فإنها النزاع، أطراف )جميع يكن

 ذات إتفاقات )ج( للنزاع؛ الجوهرية القضايا ًأيضا تتناول إطارية سالم إتفاقات )ب( للتفاوض؛ ممهِـدة أخرى
 مع النهائية والدساتير المؤقتة والدساتير االنتقالية السياسية الترتيبات تتداخل ما ًوغالبا .تنفيذية صبغة

.معقدة مسارات في السالم اتفاقات أو النار إطالق وقف اتفاقات

 من شكل إلى ًغالبا تتوصل األطراف فإن ال، أم للسالم أو النار إطالق لوقف باتفاق العملية بدأت وسواء
 وال .محدودة لفترة وممارستها السلطة تولي لكيفية الطريق تمهد التي االنتقالية السياسية الترتيبات أشكال

 أو السابقة القانونية الهياكل خارج بالعمل إما ضعيف، قانوني إطار سوى االنتقالية السياسية الترتيبات توفر
 توفير عبر نهائي دستور صياغة نحو إضافية خطوة المؤقتة الدساتير وتشكل .القائم الدستور ترتيبات ضمن

 طريق خارطة وإعداد انتخابات، بإجراء ًأحيانا يسمح مما قانونية، سيادة له أوضح دستوري هيكل
.نهائي دستور وصياغة للتفاوض،

 دستور إلى النزاعات من ومتضررة هشة بيئات في سياسية تسوية عملية ٢٣ أفضت ،١٩٩٠ عام منذ
:للتسلسل عامة أنماط أربعة الورقة هذه تحدد العمليات، هذه تحليل على وبناء ).٣ الفصل انظر‘ (نهائي’
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الملخص التنفيذي

 )التي ال تشمل ترتيبات سياسية انتقالية( الجزئية )أو وقف إطالق النار( اتفاقات السالم .١
تفضي إلى دستور نهائي أو مراجعة جوهرية للدستور القديم

 ودمجها الحكومية غير األطراف قوات تسريح على تركز النار إطالق لوقف اتفاقات عادة النمط هذا يتضمن
 وبمشاركة أوسع نطاق على الديمقراطية بإرساء التزامات وكذلك للدولة، والقانونية السياسية الهياكل في

 دستور إلى النار إطالق لوقف اتفاق من المباشرة االنتقاالت غالبية تحققت فقد .دستوري وإصالح مجتمعية
 مؤسسي إلطار مسبق ووجود الدستورية، المفاوضات بدء قبل الصراع إلنهاء عسكري-سياسي اتفاق عبر

 مع تسوية إيجاد إلى الدولة خاللها من سعت التي للنزاع المحركة والقوى االنتقالية، المرحلة لتنظيم
 سعي في النمط هذا مخاطر تتمثل .واسع نطاق على تقدمية اجتماعية وحركات مسلحين معارضين

 شكل على مشروع غير تأثير ممارسة إلى السياسية التسوية على تتفاوض التي القوية العسكرية األطراف
 بإصالح عام التزام سوى السياسية التسوية تتضمن ال قد ذلك، من العكس على أو المستقبلي؛ الدستور
.يتحقق ال أو يتحقق قد دستوري

تفضي إلى دستور نهائي )اتفاق سالم أو وثيقة قائمة بذاتها( ترتيبات سياسية انتقالية .٢
 اتفاق على تنطوي قد والتي – النزاع بعد ما مرحلة في السياسية التسوية عمليات تتضمن النمط، هذا في

 الترتيبات هذه وتحدد ‘.االنتقالية السياسية الترتيبات’ أشكال من ًشكال –النار إلطالق وقف أو سالم
 إلى ًغالبا وتحتاج النهائي؛ الدستور وضع عملية ًأحيانا تحدد كما السياسية، التسوية لعملية التالية الخطوات

 في ًإجماال النمط هذا استُـخدم وقد .قوي قانوني إطار غياب في ضامنة كأطراف الدولي المجتمع دعم
 تبدأ أن قبل الفور على السياسية السلطة في فراغ لملء استخدم كما االنتخابات، أعقبت التي العنف حاالت
 ينال ال االنتقالي السياسي للترتيب السريع ‘اإلصالح’ كون في السلبي الجانب ويكمن .الدستور بناء عملية

 من ًبدال االنتخابات إلى بسرعة لالنتقال ًضغوطا ويخلق التقليدية، الديمقراطية الشرعية من يكفي ما
.اآلراء في توافق وبناء الدستورية للمداوالت وقت تخصيص

 ، يقوم بدور اتفاق سالم)أو وقف إلطالق النار( دستور مؤقت، ربما يسبقه اتفاق سالم .٣
ويمهد الطريق لدستور نهائي

 اعتماد حين إلى السياسية، التسوية عملية في الرئيسي بالدور النمط، هذا وفق المؤقت، الدستور يضطلع
 ال فإنها المؤقت، الدستور تسبق قد النار إطالق وقف أو السالم اتفاقات أن من الرغم وعلى .نهائي دستور
 األطراف بين اتفاق إلى التوصل يسهل أنه في الخيار هذا ميزة وتتمثل .انتقالية سياسية ترتيبات تتضمن

 عملية قبل االنتخابات من ًنوعا يتيح مما السياسية، للتسوية العريضة الخطوط بشأن والعسكرية السياسية
 في يكمن النمط هذا عيب لكن .ًنطاقا أوسع تشاركية عملية نفسه الوقت في ويحقق النهائية، الدستور بناء

 وهو الدستور، بناء مرحلة إلى للعملية السياسية التسوية في الحاسمة العناصر من العديد حل يرجئ كونه
 مواصلة عدم حالة في أو الصعبة، القضايا على ًالحقا االتفاق تعذر حالة في صعوبات خلق شأنه من ما

.عملها الرئيسية السياسية األطراف

 ، حيث يعقب الترتيبات السياسية االنتقالية دستور مؤقت)٣(و )٢( الجمع بين النمطين .٤
يسبق مرحلة الصياغة النهائية للدستور

 النار إطالق لوقف سابقة اتفاقات ًغالبا تسبقها إنتقالية، سياسية ترتيبات مع سالم اتفاق النمط هذا يتضمن
 عانت التي البلدان في عادة السيناريو هذا معاينة ويمكن .نهائي دستور ثم مؤقت دستور يليها للسالم، أو

 العمليات تُـستخدم وحيث موجود، غير أو ًضعيفا المؤسسي اإلطار يكون حيث أمده، طال صراع من
 يتيح أنه في النمط هذا مزايا تتمثل .مشتركة ودستورية سياسية تسوية إلى للتوصل اإلضافية الدستورية

 .سياسية تسوية يعكس دستوري نص إنتاج تحاول مستمرة تدريجية وعملية الحكم أشكال من ًفوريا ًشكال
 بصراع تتميز التي األوضاع، هذه في دستورية تسوية صياغة في الصعوبة بعض يعكس المقابل، في ولكنه،
 في النمط، هذا على بناء وضعها، تم التي الدستورية النصوص تفشل ما ًوغالبا .الدولة وبفشل النطاق واسع

.المحدودة فعاليتها على عالوة النطاق، واسع اتفاق ترسيخ
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 تسلسل أنماط إلى تصنيفها رغم وهي السالم، إلى النزاع من انتقال عمليات األربعة النماذج هذه تتضمن
 إبرامها، على العمل يجري التي أو الضرورية االتفاقات وعدد العملية، لطول ًوفقا ًأيضا تختلف عامة،

 التسوية وعملية الدستور وضع عملية بين العالقة األهم، وربما ،ًوأخيرا لالتفاقات، المحدد والمضمون
.السياسية

 الواردة( واليمن والصومال ليبيا من كل في المكتملة وغير التعقيد بالغة السياسية التسوية عمليات ظهِـرٌت
 استجابة يظهر بل األوقات، أغلب في ًخيارا ليس األحداث تسلسل أن )الرابع الفصل في بالتفصيل
 الدستور وبناء السالم عمليتي بين للعالقة الحاسمة األهمية البلدان هذه تجارب تُـظهر كما .أخرى لمقتضيات

 تسوية إلى التوصل في التعقيد مدى )أ( الحاالت هذه وتوضح .األساسية السياسية التسوية عملية وبين
 مراعاة ضرورة إلى باإلضافة )ج( القاعدة، وليس االستثناء يشكل الخطي النموذج وأن )ب( سياسية،

 الصراع طبيعة القضايا هذه ومن .ما لبلد األنسب التسلسل نمط تحديد عند بالظروف المرتبطة القضايا
 التدخالت وحجم المؤسسي، لإلطار النسبي والضعف المستبعدة، أو المشاركة األطراف هي ومن وحجمه،

.بتقويضها تهدد أو العملية تدعم مراحل ظهور وكذلك الخارجية،

 األجل وطويلة قصيرة متطلبات ستة مع تتوافق بالعملية خاصة عوامل ستة الورقة تحدد ذلك، على عالوة
 على مفاضالت بوصفها المتطلبات هذه فهم ًأيضا ويمكن .األنسب التسلسل نمط اختيار في تساعد قد

 يستطيع دستوري ونظام( سياسية تسوية إلى التوصل محاولة عند االعتبار في وضعها المعنية األطراف
 بين االتفاق ضرورة رغم أنه، في المفاضالت هذه أهمية وتبرز ).وتطويرها التسوية هذه على الحفاظ

 المبدئية االلتزامات من أوسع مجموعة توافر يتعين سياسية، تسوية إلى للتوصل المتنازعة األطراف
:يلي ما المفاضالت وتشمل .ًأحيانا يتعارضان العنصران وهذان القانون، وسيادة الدستورية الفعالية لتحقيق

 دستورية، مفاوضات لبدء العنف اختفاء ضرورة رغم .مستدام سالم بناء مقابل الضروري السالم إرساء .١
 ترتيبات عبر الدستور وضع عملية فبدء .أسلحتها إلقاء قبل دستورية بضمانات تطالب األطراف بعض فإن

 والقدرة المسلحة لألطراف الكافية الضمانات بين توازن تحقيق إلى يؤدي مؤقتة دساتير أو/و مؤقتة
.وترسيخها السياسية التسوية لتوسيع الكافية المستقبلية

 والعسكرية السياسية األطراف طمأنة بين توازن تحقيق ينبغي .دائم )دستوري( نص مقابل مؤقت اتفاق .٢
 التطور أمام المجال التاحة العملية في كافية مرونة على الحفاظ متطلبات مع االتفاقات ديمومة على

.المستقبل في الدستوري

 شروط على بسهولة االتفاق النزاع أطراف على يتعذر عندما .كاف وقت إعطاء مقابل اإلسراع مطلب .٣
 إيجاد إلى ًأيضا النهج هذا ويحتاج .المراحل متعدد نهج اتباع األمر يستوجب قد جديدة، سياسية تسوية
 إلى انتقالية حكومة هياكل من - سريعة لعملية الصلة ذات والمتطلبات التغيير، فرص محدودية بين توازن

.التوافق وبناء للتفاوض كاف وقت قضاء إلى الحاجة مقابل - نهائي دستور

 للتنفيذ مهمين أمرين الواسعة والمشاركة والعسكري السياسي القبول يعد .النخبة ميثاق مقابل المشاركة .٤
 وحسب .العملية من مختلفة مراحل في مختلفة بطرق توفيرهما ويجب دستوري، إطار ألي المستقبلي

.الواسعة المجتمعية للمشاركة األولوية إعطاء النخبة إشراك يتطلب قد الظروف،

 يكون قد ،)المحتملة( المعطِـلة األطراف وقوة طبيعة حسب .استبعادها مقابل المعطِـلة األطراف إشراك .٥
.مسارها عن العملية النحراف ًتجنبا معينة جماعات استبعاد أو إشراك عواقب تقييم الضروري من

 هناك تكون قد المؤسسي، اإلطار وضع حسب .محلية أطراف تديرها عملية مقابل الدولية الضمانات .٦
 الجهات على يتعين ذلك، ومع .المحلية األطراف لطمأنة السياسية التسوية لعملية دولي دعم إلى حاجة

.العمليات زمام ‘المحلية الجهات’ تولي ضمان مع عليها والحفاظ شرعيتها ببناء االهتمام ًأيضا الدولية

 المهم فمن المعنية، لألطراف الواعي االختيار عبر وليس ًتلقائيا يظهر قد العملية تصميم أن من الرغم وعلى
 وفهمها المخاطر بهذه اإلقرار يقتضي ما وهو وعيوب، مخاطر على تنطوي العملية خيارات جميع أن إدراك

.منها والتخفيف
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المقدمة .١

المقدمة .١

 الصراع ظروف في السياسية التسوية عمليات في الزمني التسلسل وضع قضايا على الورقة هذه تركز
 بشكل ًمنقحا أو ًجديدا ًودستورا رسمي سالم اتفاق عادة النزاع من االنتقال على التفاوض يشمل .العنيف

 بالتفصيل توضح )أ( النخب؛ بين عليها متفق السلطة لتقاسم خريطة إنشاء الترتيبات هذه تحاول .كبير
 االجتماعي العقد يشبه ما وتشكل )ب( وتمارسها السلطة والقانونية السياسية المؤسسات تتولى كيف

 الصراع عن االبتعاد من النزاع أطراف تمكين هو الخريطة هذه من والهدف .الدولة عليه تقوم الذي الجديد
.جديدة سياسية تسوية إلى التوصل عبر العنيف

 
 الترتيبات على دستوري طابع وإضفاء سياسية تسوية إلى التوصل في محدد تسلسل وجود ًغالبا يُـفترض
 يؤدي للتعاون أساسي إطار على للتفاوض ًمعا المتنازعة النخب جمع عادة التسلسل هذا ويتضمن .الجديدة

 أشكال من ًشكال النهاية وفي مؤقتة، حكم ترتيبات يتضمن أن يمكن سالم، اتفاق أو النار إلطالق وقف إلى
 ترتيبات مجموعة أو الشعبية المشاورات من ًمعينا مستوى يعكس مما األجل، طويلة الدستورية الترتيبات

).٢٠٠٠ وماكجنتي داربي‘ (النخبة على ًاعتمادا’ أقل

:التالي المقترح التسلسل ٢٠١٢ عام في بدأت التي بسوريا الخاصة جنيف عملية حددت المثال، سبيل على

 تُـشكل كاملة، تنفيذية بصالحيات انتقالي حكم هيئة تعقبه ،)اإلنساني بالتدخل للسماح( النار إطالق وقف .١
محايدة؛ بيئة وتهيئ الطرفين، من المتبادل القبول أساس على

و الشعبي؛ االستفتاء على تُـعرض قانونية إصالحات إلى إضافة للدستور ومراجعة وطني حوار إجراء. ٢

 إرساء بمجرد الجديدة، والمناصب للمؤسسات األحزاب جميع أمام ومفتوحة ونزيهة حرة انتخابات عقد .٣
).٢٠١٥ كارتر مركز ؛٢٠١٢ جنيف بيان( الجديد الدستوري النظام

 مع ،ًمماثال ًمسارا ٢٠١١ عام في لليمن الخليجي التعاون مجلس وضعها التي العملية تتبع أن المقرر من وكان
).٤ الفصل أنظر( جديد دستوري ونظام وطني حوار وعملية عليها، متفق انتقالي حكم هيئة

 :المطلوب االتفاق ونوع لطبيعة مناسبة بطرق العملية ينظم أنه ويبدو ،ًمنطقيا النموذجي التسلسل هذا يعد
 ميثاق توسيع شأنه من تشاركي بشكل للبالد دستور لوضع موسعة عملية تليه النزاع إلنهاء سالم إتفاق
.األركان مكتمل اجتماعي عقد إلى النخبة

 هذا طُـبق لو وحتى .ًتعقيدا أكثر العملية الخطوات تسلسل يصبح ما ًغالبا العملية، الممارسة أثناء ولكن
 تسوية الجديد الدستوري اإلطار أو السالم اتفاق بها يعكس التي الدرجة فإن ،ًرسميا النموذجي التسلسل
 السالم اتفاق يكون العمليات، بعض ففي .كبير بشكل تختلف قد المتحاربة النخب بين جديدة سياسية

 وإضفاء الجديدة السياسية التسوية إيجاد عبء ويقع سياسية؛ تسوية نحو وجزئي مؤقت تحرك مجرد
 لعملية المتاحة الخيارات من تحد قد السالم اتفاقات ولكن .الدستور بناء عملية على المؤسسي الطابع
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 طريقة تقيد أو وصياغتها، محددة قضايا على التفاوض معايير تحدد قد ألنها أوسع، تشاركية دستورية
.العملية في الشعب مشاركة

 سياسية تسوية تعكس بأنها الحكم فإن نهائي، دستور وضع عن العملية تسفر عندما حتى ذلك، على عالوة
 مراجعات أو سالم اتفاقات خالل من الدستورية والصيغ المفاوضات من المزيد ويتطلب خالف موضع يبقى

).٣ الفصل في نيبال مثال أنظر( النزاع حل في يساعد أن الدستور لذلك أريد ما إذا عديدة دستورية

 يعد فقد .مختلفة بطرق الدستورية والترتيبات السالم اتفاقات تتداخل التعقيدات، هذه إلى باإلضافة
 بين المفاوضات تحدده التفاوضية، السالم اتفاقات أشكال من ًشكال ذاته حد في نهائي أو مؤقت دستور
 في المؤقت ‘السالم اتفاق دستور مثل’ – )أكثر أو( الشعبية المشاركة تحدده ما بقدر السابقين األعداء
 /مؤقتة حكومة تشكيل ترتيبات السالم اتفاق يتضمن قد المقابل، وفي ).٢٠١٤ إيستردي( أفريقيا جنوب

 اتفاق مثل - ًنهائيا أو ًمؤقتا ًدستورا حتى أو )السودان جنوب في النزاع حل بشأن ٢٠١٥ اتفاق مثل( انتقالية
 بيل( للسالم دايتون اتفاق مالحق أحد باعتباره الدستور تضمن الذي والهرسك، للبوسنة الدستوري السالم

 دراسات تشير وكما الخطي، األولي النموذج عن التسلسل ينحرف ما ًغالبا أنه تعني الصعوبات هذه ).٢٠٠٨
 تسوية إلى للتوصل معقدة ٍمساع إطار في دستورية ًوصيغا متعددة سالم اتفاقات يتضمن ما ًغالبا الحالة،

.سياسية

 خالل من السالم وبناء الدساتير وضع تتناول التي الدراسات في النقص معالجة إلى الورقة هذه تهدف
 التسوية عمليات في الدستورية والترتيبات السالم اتفاقات بين للعالقة والمعياري الوصفي السرد

 يسير ال )ولماذا( متى فهم لتحسين الدستورية والترتيبات السالم اتفاقات تسلسل وتستكشف .السياسية
 التقرير هذا يعد .للتطبيق وقابل متماسك دستوري إطار أي ونتائج المنطقي، النموذج وفق التسلسل هذا

 في ويستند .المداوالت من المزيد وإطالق أولية توصيات تقديم إلى ويهدف القضايا، لهذه ًأوليا ًاستكشافا
 في الدستور بناء’ بعنوان ٢٠١٥ ديسمبر/األول كانون في عقدت عمل ورشة في جرت مداوالت إلى ذلك

).٢٠١٦‘ (المشاركة لتحقيق السعي :السياسية التسوية عمليات

 أسئلة ليطرح التسلسل تتناول التي الحالية الدراسات ٢ الفصل يصف :التالية المكونات الورقة هذه تشمل
 هذه وتُـستخدم .المختلفة الدستورية والترتيبات السالم التفاقات عملية تعاريف ويقدم الرئيسية، البحث

 تجريبية بيانات خالل من وذلك التسلسل، أنماط من متنوعة مجموعة الستكشاف ٣ الفصل في التعاريف
 من عدد إلى العمل هذا ويستند .العالم في الدستور وضع وعمليات السالم اتفاقات مراجعة من مستمدة

 المقارنة الدساتير مشروع وضعها التي Constitute البيانات قاعدة مثل والجديدة، المتاحة البيانات مصادر
 للديمقراطية الدولية المؤسسة جمعتها المؤقتة الدساتير عن وبيانات أوستن؛ في تكساس جامعة في

١.PA-X.1 إدنبره بجامعة السالم اتفاقات بيانات وقاعدة ؛)٢٠١٥ فولشر زولويتا( واالنتخابات

 حيث .واليمن والصومال ليبيا من ًكال تهم معقدة لحاالت دراسات ثالث التفصيل من بمزيد ٤ الفصل يبحث
 فشل إلى أدى مما ثماره، يؤت لم أو انهار لكنه للتسلسل، المعروف النمط البداية في البلدان هذه اتبعت

 عمليات تحقق )وكيف( هل مسألة المذكورة الدراسات تثير .مختلفة بطرق الدساتير ووضع السالم عمليات
 أولية دروس باستخالص الورقة ٥ الفصل ويختتم .أساسية سياسية تسوية بغياب ًنجاحا الدستور بناء

.النزاعات من المتضررة الدول في المستقبل في السياسات لواضعي

الهوامش

 ويمكن .http://www.constituteproject.org على الدستورية البيانات قاعدة على االطالع يمكن .١
-PA بيانات لقاعدة الحالية الصيغة على االطالع X على http://www.peaceagreements.org. الصيغة 
.2017 عام في اإلنترنت شبكة على متاحة النهائية

http://www.constituteproject.org/
http://www.constituteproject.org/
http://www.peaceagreements.org/
http://www.peaceagreements.org/


١٣المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات   

إطار نظري :التسلسل الزمني التفاقات السالم والدساتير في عمليات التسوية السياسية .٢

 ترتيب إتفاقات السالم والدساتير في عمليات التسوية .٢
إطار نظري :السياسية

 السالم اتفاقات أو النار إطالق وقف اتفاقات مثل - التفاوضية االتفاقات تحاول العنيف، النزاع حاالت في
 المتحاربة األطراف بين جديدة سياسية تسوية إلى التوصل - الدستورية للترتيبات التفصيلية والوثائق

 من المعنية المنطقة أو البلد نقل إلى السياسية التسويات هذه وتهدف .المجتمع عموم عادة يؤيدها التي
.القانون وسيادة الرشيد الحكم بتطبيق دستورية التزامات تحكمه وضع إلى النزاع حالة

 
 العمليات بينها من عدة، عوامل على التفاوضية االتفاقات هذه - فشل أو ونجاح - تسلسل ترتيب يتوقف

 والدساتير السالم اتفاقات تفضي )وكيف( ومتى سياسية؛ تسوية إلى التوصل خاللها من يتم التي المتنوعة
 وعواقب السياسية؛ التسوية عملية عن الدستور وضع عملية تنفصل )ولماذا( ومتى سياسية؛ تسوية إلى
.االنفصال هذا

 كيفية بشأن تفاهم( األساسية السياسية التسوية اعتبار إلى الدعوة في الورقة لهذه األولى المساهمة تكمن
 وثيقة أجزاء الثالثة العناصر هذه تمثل حيث والدستور، السالم اتفاق عن منفصلة )وممارستها السلطة تولي

 ).١-٢أنظرالشكل( المصاحبة والظروف للعملية ًوفقا مختلفة بطرق ترتيبها ويمكن المشهد، نفس من الصلة
.مستقيم خط في العملية تسير أن المستبعد من المنظور، هذا ومن

 فهي المختلفة؛ األجزاء هذه توافق كيفية على الضوء تسليط في الورقة لهذه الثانية المساهمة وتتجلى
 أو المعنية لألطراف األساسية باالتفاقات األنماط هذه تتأثر كيف وتدرس عديدة تسلسل أنماط تصف

.السياسية التسوية حول بخالفاتها

الدستورية والتسويات السالم ومفاوضات السياسية التسويات بين التفاعالت .١-٢ الشكل

 



   المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات١٤

التسلسل الزمني إلتفاقات السالم والدساتير في عمليات التسوية السياسية

 من السياسية، التسوية عمليات في التسلسل إلى ًكثيرا السياسية التسويات تناولت التي الدراسات تشير ال
 التسويات تتناول التي الدراسات كانت قريب، وقت فحتى .الدستورية التسوية إلى السالم مفاوضات
 ضمن ‘مؤسسة’ حتى أو فريدة ‘وثيقة’ أو ًفريدا ‘ًحدثا’ بوصفه الدستور إلى تنظر والحكم السياسية
 دراسات نظرت ما ًغالبا وبالمثل، ).٢٠١٢ لوز( واالجتماعية والسياسية القانونية الترتيبات من أوسع مجموعة

 ؛٢٠٠٩ صموئيل( السالم عملية إطار في منفصلة محاوالت بوصفها والدساتير السالم اتفاقات إلى السالم بناء
).٢٠٠٩ وسيسك باريس

 حد على الدستورية والترتيبات السالم اتفاقات أن متزايد بشكل يدركون واألكاديميين المختصين ولكن
 ؛٦٣ :٢٠٠٨ بيل ؛٨ :٢٠٠٠ وماكجنتي هارت أنظر( سياسية تسوية لتحقيق ًتعقيدا أكثر عملية من جزء سواء

 بعد الدستور فهم ضرورة إلى مفيد نحو على هارت أشار األولى، الدراسات من واحدة ففي ).٢٠١٠ تشودري
 وثيقة وليس ‘وانقسام نزاع خضم في للتفاوض منتدى أو مستمرة، محادثة أو عملية،’ بوصفه النزاع انتهاء

 قد ألنها بوضوح، الدساتير عن السالم اتفاقات تمييز يمكن ال أنه آخرون ويقترح ).١٥٤ :٢٠٠١( النزاع لتسوية
 يكون أن يمكن المثال، سبيل فعلى ‘.السالم التفاقات دساتير’ أو ‘دستورية سالم اتفاقات’ شكل في تندمج

 ًدستورا أو )أفريقيا جنوب في كما( التفاوضية السالم اتفاقات أشكال من ًشكال ًأيضا المؤقت الدستور
 كما( دستورية خريطة يضع أو )والهرسك البوسنة في كما( ًدستورا السالم اتفاق يتضمن وقد سالم؛ التفاق

 الدساتير ووضع السالم عمليات بين الوثيقة العالقة بشأن متزايد إجماع ثمة وبالتالي، ).الشمالية أيرلندا في
).٢٠١٤ إيستردي ؛٢٠١١ وآخرون براندت ؛٢٠٠٥ صموئيل ؛٢٠٠٨و ٢٠٠٠ بيل ؛٢٠٠٥ وايندر(

 على الورقة هذه وتنصب .واف بشكل تناقش لم الدستور بناء على التسلسل أنماط تأثير طريقة أن بيد
 اإلطار يستند أن ينبغي مدى أي إلى :التالية األسئلة على شديد تركيز مع بالتسلسل، المتعلقة المسائل دراسة

 إلى للتوصل وسيلة الدستور يكون مدى أي وإلى الدولة؟ طبيعة على مسبق اتفاق إلى الجديد الدستوري
 ظل في خاصة مسبق، اتفاق فيها يتوافر ال ظروف في الدستور وضع عملية تنجح هل االتفاق؟ هذا مثل

 االهتمام زيادة وهل مواتية؟ الدستورية والعملية السالم ظروف تكون ال عندما العمل ما النزاع؟ استمرار
 بين ًأوليا ًاتفاقا المؤقت الدستوري واإلطار السالم اتفاق يتضمن عندما المضمار؟ هذا في يساعد بالتسلسل
 لوضع األوسع االجتماعية العمليات تؤدي ظروف أي في الصراع، إنهاء بشأن العسكرية/السياسية األطراف
 والعملية النخب بين التوافق مسلسل إلبقاء طريقة أفضل هي ما دعمه؟ إلى أو االتفاق تقويض إلى الدستور

الصحيح؟ المسار على ًعموما الدستورية

فهم المكونات الرئيسية للتسلسل

 وأثناء - السياسية التسوية عمليات أثناء تجري التي األحداث طبيعة تحديد المفيد من التسلسل، لفهم
 تؤثر وكيف - النهائية أو المؤقتة الدستورية والترتيبات السالم، اتفاقات أو النار إطالق وقف اتفاقات إعداد

.الجديدة السياسية التسوية في األحداث هذه

؟‘التسوية السياسية’ ما هي
 السياسية االتفاقات إلى لإلشارة ‘السياسية التسوية’ مصطلح بالتنمية المعنية الجهات استخدام إزداد

 بطرق المصطلح تعريف ويمكن .الدولة داخل السلطة ممارسة كيفية تحدد التي الرسمية وغير الرسمية
 تتحقق سياسية نخب بين عادة مشترك فهم صياغة’ :هو المفيدة العملية التعاريف أحد لكن مختلفة،

 ؛٤ :٢٠٠٩ وبوتزيل جون دي‘ (السياسية السلطة إلدارة عمل بإطار القبول خالل من معتقداتهم أو مصالحهم
 التنمية وزارة ؛٢٧ :٢٠٠٧ ومينوكال فريتز ؛٣١ ؛٢٠١١ والتنمية االقتصادي التعاون منظمة ؛٤ ؛٢٠٠٨ وايتس
).٩ :٢٠٠٩ بارنز ؛٦ :٢٠١٠ وكول باركس ؛٢٠١٠و ٢٠٠٥ كان ؛٢٢ :٢٠١٠ البريطانية الدولية

 
 ًأيضا الدراسات أقرت السياسية، للنخب المركزي الدور على السياسية التسويات تعاريف معظم تؤكد بينما

 أو( جميع تشمل أوسع اجتماعية تعاقدات إلى تستند الجيدة التنمية ونتائج المستدامة التسويات بأن
 المجتمعية القوى أن إلى األخيرة المساهمات وتشير ).١٨ :٢٠٠٩ بارنز( الرئيسية االجتماعية الفئات )معظم

 التسوية تحقيق في تساعد المجتمعية المشاركة من الواسعة األشكال وأن النخب، على ًأحيانا تؤثر األوسع
).٢٠١٥ مينوكال ؛٢٠١٢ قوانين ؛٢٠١٥ كاستييخو( واستدامتها



١٥المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات   

إطار نظري :التسلسل الزمني التفاقات السالم والدساتير في عمليات التسوية السياسية .٢

 الوضوح إلى افتقاره بسبب يُـنتقد الحقيقة في وهو – مختلفة ٍومعان جذور السياسية التسويات لمفهوم
 ؛٢٠١٥ بيل ‘ (السلمية التسوية’ بمعنى ًغالبا يستخدم المصطلح أن الخصوص وجه على ولوحظ .لذلك نتيجة
 حد إلى منظور غير ًاتفاقا مفيد بشكل يبرز السياسية التسوية مصطلح أن الورقة هذه وتبين ).٢٠١٤ إنغرام

 التعاريف وتشير .وممارستها السلطة تقييد كيفية بشأن ،ًعموما والمجتمع النخب بين ًوغالبا النخب، بين ما
 التسويات أو السلمية التسويات عن تختلف السياسية التسويات أن إلى السياسي االقتصاد يحددها التي

 شروط مع وثيق بشكل تتماشى قد السياسية التسوية أن ومع .بها ارتباطها من الرغم على الدستورية،
 إليها تستند التي األساسية السياسية التفاهمات على تشتمل فإنها ما، بلد في الدستور أو السلمية التسوية

 دون جديدة ودساتير سالم اتفاقات فيها تُـصاغ حاالت على خاصة بصورة الورقة هذه وتركز .الوثائق تلك
.جديدة سياسية بتسوية واضح التزام

ما هي عمليات السالم واتفاقات السالم؟

 العسكرية أو/و السياسية النخب اليصال محاولة بأنها )السالم مفاوضات أو( السالم عملية تعريف يمكن
 بأنها السالم اتفاقات تعريف ويمكن .٢ النزاع إنهاء بشأن المشترك االتفاق من نوع إلى ما نزاع في المشاركة

 ًقدرا وتعكس النزاع، في الرئيسية األطراف )بعض أو( جميع مع مناقشات عقب ًرسميا تصدر رسمية وثائق
.وإنهائه الجسدي للعنف التصدي ضرورة حول رئيسي بشكل األطراف، تلك بين االتفاق من

 
 اتفاقات أو النار إلطالق وقف )أ( مثل السالم، التفاقات معقدة مسارات متزايد بشكل السالم عمليات تنشئ
 )ب( رسمية، مفاوضات في الدخول على الموافقة المتحاربة األطراف تحاول حيث التفاوض، قبل أخرى

 شامل، واحد اتفاق أو االتفاقات من سلسلة في النزاع، في األساسية القضايا تعالج إطارية سالم اتفاقات
 ًأطرافا أو قضايا ليشمل نطاقها توسع أو السابقة، االتفاقات تنفيذ ضمان إلى تهدف تنفيذ اتفاقات )ج(

 والدساتير المؤقتة والدساتير االنتقالية السياسية الترتيبات تتداخل ما ًوغالبا ).٢٠٠٨و ٢٠٠٦ بيل( جديدة
 لالبتعاد خطوات يتضمن أغلبها ولكن مستقيمة، مسارات في تمضي ما ًنادرا معقدة تسلسالت في النهائية

.حله نحو واالتجاه النزاع عن

ما هي الترتيبات السياسية االنتقالية والدساتير المؤقتة والدساتير النهائية؟

 .تدريجي بشكل ًغالبا تتم النزاع من المتضررة البلدان في الدستور وضع عملية أن ٣ الفصل معطيات تبين
 أو/و نهائي دستور نحو الطريق تمهيد المؤقتة الدستورية للترتيبات المختلفة األشكال تحاول قد

 أساسي انتقالي سياسي ترتيب من المثال، سبيل على ،‘نهائي’ دستور نحو المسار يتطور وقد .٣انتخابات
 فترة خالل يسري مؤقت دستور إلى )منفصل انتقالي سياسي ميثاق أو( سالم اتفاق في ما حد إلى

.واعتماده نهائي دستور صياغة عملية مالمح ويرسم انتقالية،
 

 ‘السلطة لتقاسم خريطة’ جميعها النهائية والدساتير المؤقتة والدساتير االنتقالية السياسية الترتيبات تمثل
 من مختلفة وبدرجات مختلفة، زمنية لفترات ذلك تفعل ولكنها .للحكم ًقانونيا ًأساسا وتوفر المعني البلد في

 هذه بين الفروق شرح المفيد من التالي، الفصل في حالة ٢٣ دراسة وقبل .مختلفة ألغراض أو/و التفاصيل
.الترتيبات

 السلطة تولي كيفية تحدد السلطة لتقاسم مصغرة خريطة هو )المؤقت أو( االنتقالي السياسي الترتيب
 التي المؤسسات بعض عن األقل على االستعاضة الترتيب هذا يتضمن .االنتقالية الفترة أثناء وممارستها

 من ًجزءا - بالضرورة ليس ولكن - عادة االنتقالية السياسية الترتيبات وتشكل .للبلد السابق الدستور دعمها
 ًطفيفا ًاختالفا المؤقتة الترتيبات وتختلف .االنتقال لعملية جديدة إدارية هياكل تحدد ألنها السالم، اتفاقات

 يكون ملطف قانوني إطار لتوفير بل ،ًكامال ًدستوريا ًترتيبا لتصبح تصمم ال ألنها المؤقتة، الدساتير عن
 من ًجديدا ًشكال توفر ال المؤقتة، للدساتير ًخالفا وهي، .قصيرة انتقالية فترة خالل للحكم أساس بمثابة

 الدستور ترتيبات ضمن أو السابقة القانونية الهياكل خارج إما وتعمل ككل، للترتيبات القانونية السيادة
.القائم الرسمي



   المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات١٦

التسلسل الزمني إلتفاقات السالم والدساتير في عمليات التسوية السياسية

 ريثما الوقت من محدودة لفترة القانونية سيادتها تؤكد تأسيسية وثيقة" بأنه المؤقت الدستور تعريف يمكن
 السيادة يؤكد )ب( ؛)انتقالية( حكم هياكل يشكل )أ( المؤقت، الدستور فإن وبالتالي، .نهائي دستور سن يتم

 دستورية عملية على ينص )د( ؛ًزمنيا محدود )ج( أحكامه؛ في ًرسميا عليها المنصوص القانونية
 تشكل فقد .ًكبيرا ًاختالفا ودورها المؤقتة الدساتير أصل ويختلف ).٩ :٢٠١٥ فولشر زولويتا" (مستقبلية

 وتعكس للنزاع، الرئيسية األطراف بين تفاوضي اتفاق نتيجة تولد :نفسه السالم اتفاق الواقع في ًأحيانا
 لعام أفريقيا لجنوب االنتقالي كالدستور( للدولة المستقبلي الطابع بشأن تفاوضية عسكرية/سياسية تنازالت

 االنتقالي السوداني كالدستور( توافقي سالم اتفاق نتيجة المؤقتة الدساتير تكون قد المقابل، وفي ).١٩٩٤
 مميزة دستورية ثمرة أم سالم اتفاق المؤقت الدستور هل الواضح غير من يكون قد الواقع، في ).٢٠٠٥ لعام

.سالم لعملية

 محددة تكون ال مقصود بشكل ولكنها والمراجعة، للتعديل تخضع أنها إذ األبد، إلى النهائية الدساتير تدوم ال
 انتقالية صراحة هي التي المؤقتة الدساتير عن لتمييزها هنا ‘نهائي’ مصطلح يُـستخدم وبالتالي، .٤ المدة

.استبدالها وحتى لتعديلها ًأحكاما عادة النهائية الدساتير وتتضمن .ومؤقتة

 توصل درجة حيث من األهم ولكن التوقيت، حيث من السالم عمليات ترتيب طرق التالي الفصل يتناول
.السالم استدامة على التسوية هذه ونتائج التفاوض، عملية أثناء سياسية تسوية إلى المعنية األطراف

 

الهوامش

 لبيانات أوبساال برنامج( النزاع، بسب ًسنويا وفاة حالة ٢٥ من أكثر حدوث بأنه "الصراع" يعرف .٢
 العملية ‘التفاوض’ بـ نعني’ :يلي كما والمفاوضات السالم لعملية مشابه تعريف وثمة ).مؤرخ غير النزاعات،

 البلد داخل داخلية فاعلة أطراف أو دول( المتصارعة األطراف من أكثر أو طرفان خاللها من يتفق التي
 ‘السالم عملية’ بـ ونعني . . . مطالبهم يلبي حل إليجاد عليه متفق إطار في خالفاتهم مناقشة على )نفسه

 إلى باالضافة اتباعها، الواجب واإلجراءات المواضيع أعمال جدول تحديد بمجرد تفاوض خطة تثبيت
 السالم عملية في واحدة مرحلة مجرد هي المفاوضات فإن لذلك، .الميسرة والجهات الزمني الجدول

)٦-٥ :٢٠١٥ فيساس(

 التي تلك على ال جديد دستوري بترتيب تنتهي التي السياسية التسوية عمليات على الورقة هذه تركز .٣
.االنتخابات بإجراء تنتهي

.ًعاما ١٩ الدساتير عمر متوسط يبلغ ،)٢٠٠٩( وبالونت وإلكينز لجينسبرغ ًوفقا .٤
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األنماط والقضايا :التسلسل الزمني إلتفاقات السالم والدساتير في عملية التسوية السياسية .٣

 التسلسل الزمني إلتفاقات السالم والدساتير في عملية .٣
األنماط والقضايا :التسوية السياسية

 طرق من متنوعة لمجموعة منهجية أكثر تحليل إجراء السياسية التسوية لعمليات التجريبية المراجعة تتيح
 سياسية تسوية عملية ٢٣ تُـوجت ،١٩٩٠ عام فمنذ .الدستور وضع ومسارات السالم مسارات تسلسل ترتيب

 الضغط تحت يزال ال البعض أن رغم( منقح أو جديد دستور بوضع النزاعات من ومتضررة هشة بلدان في
 تبدأ أن يمكن السياسية التسوية عمليات أن الحاالت هذه تحليل ويكشف .٥ )المراجعة من مزيد إلجراء
 قبل األخرى المراحل من ًعددا تتضمن وقد مؤقت، دستور أو انتقالي سياسي ترتيب أو سالم بـاتفاق

 بشكل المذكورة والعشرون الثالث العمليات وتتوزع ).جوهري بشكل معدل أو( نهائي دستور إلى التوصل
:محتملة تسلسل نماذج أربعة بين ًتقريبا ٍمتساو

 دستور إلى تفضي )انتقالية سياسية ترتيبات تتضمن ال( جزئية )النار إلطالق وقف أو( سالم إتفاقات .١
.القديم للدستور جذرية مراجعة أو نهائي

.نهائي دستور إلى تفضي )بذاتها قائمة وثيقة أو سالم اتفاق في سواء( انتقالية سياسية ترتيبات .٢

 الطريق ويمهد سالم اتفاق دور يؤدي ،)النار إلطالق وقف أو( سالم اتفاق ًأحيانا يسبقه مؤقت، دستور .٣
.نهائي لدستور

 مرحلة إلى ينتقل مؤقت دستور االنتقالية السياسية الترتيبات يتبع حيث ،)٣(و )٢( النموذجين من مزيج .٤
.النهائية الدستور صياغة

شرح النماذج
جزئية تفضي إلى دستور نهائي أو مراجعة جذرية للدستور القديم )أو وقف إلطالق النار( إتفاقات سالم .١
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التسلسل الزمني إلتفاقات السالم والدساتير في عمليات التسوية السياسية

 أربعة اتبعت وقد .أخرى مؤقتة دستورية مراحل دون نهائي دستور أمام الطريق ًأحيانا السالم اتفاقات تمهد
 هذا وتضمن ).والهرسك والبوسنة وموزمبيق والسلفادور كولومبيا( عام بشكل النموذج هذا العينة في بلدان

 األطراف قوات تسريح )ب( النار؛ إلطالق وقف إلى التوصل على تركز سالم اتفاقات )أ( :ًعموما التسلسل
 على الديمقراطية بتحقيق التزامات )ج( للدولة؛ والقانونية السياسية الهياكل في ودمجها الحكومية غير

.الدستوري واإلصالح المجتمعية والمشاركة أوسع نطاق

 القرن تسعينيات في سالم اتفاقات النموذج هذا اتبعت التي الدول وقعت والهرسك، البوسنة باستثناء
 .التنمية وعمليات الدستوري باإلصالح ارتبطت التي المسلحة، المعارضة وجماعات الحكومة بين العشرين
 في أو،( شامل سالم باتفاق تُـوجت )واحدة مسألة بشأن ًغالبا( عدة سالم اتفاقات ًعموما العمليات تضمنت

 من المباشر االنتقال هذا تحقق وقد ).١٩٩١ عام في السالم اتفاق عن ناتج جديد دستور كولومبيا، حالة
 في للحكم مؤسسية تحتية بنية ووجود السالم، اتفاق أحكام تفاصيل خالل من دستور إلى سالم اتفاق

 المعارضين مع تسوية إلى التوصل إلى الدولة فيها سعت التي النزاعات ومجريات االنتقالية، الفترة
 وضع الدستورية التنقيحات حاولت ثم ).ًأيضا ًنطاقا أوسع تقدمية اجتماعية حركات مع ًوغالبا( المسلحين
 بعض في عديدة سنوات بعد أو االتفاق من وجيزة فترة بعد إما عليها، المؤسسي الطابع وإضفاء الترتيبات

.الحاالت

 الحكومية المسلحة األطراف اتفاق في ‘النهائي الدستور على السالم إتفاق’ النموذج هذا مسار ميزة تتمثل
 الدستوري اإلصالح عملية أن يعني ما الدستور، وضع عملية قبل النزاع إنهاء كيفية على الحكومية وغير

 هو األول .متعارضين خطرين على فتنطوي عيوبه، أما .العسكرية/السياسية الصفقة من نوع إلى تستند
 شكل الجوهر، حيث من السياسية، التسوية على تتفاوض التي القوية العسكرية األطراف تقرر أن احتمال

 .الدستورية االلتزامات تطوير أو تعميق فرصة من أوسع اجتماعية عملية أي يحرم مما ،ًمسبقا الدستور
 البوسنة في واحدة مرحلة من المكونة الدستور على السالم اتفاق عملية تشمل لم المثال، سبيل فعلى

 ودستور ١٩٩٥ لعام للسالم دايتون اتفاق أن ورغم .الرئيسية والعسكرية السياسية األطراف سوى والهرسك
 تجاوز باستحالة البلد هذا اصطدم فقد الصراع، إنهاء في نجحا )االتفاق مالحق من كان الذي( ١٩٩٥ عام

 على المؤسسي الطابع السالم اتفاق أضفى الواقع، وفي .أوسع دستورية مبادئ إلى هذا األولي النخبة اتفاق
 مجموعة( دائمة دستورية كتسوية أعد السلطة تقاسم بشأن النخبة اتفاق ألن الصراع جوهر في االنقسامات

)ب٢٠١٤ الدولية األزمات

 عام التزام سوى تتضمن ال السياسية التسوية أن أي :المعاكسة الحالة هو المسار لهذا الثاني الخطر
 الحاالت في .السالم لعملية معقدة تنفيذ مرحلة إطار في القضية هذه معالجة وتترك الدستوري، باإلصالح

 السالم مفاوضات من القائمة الحكومة تستفيد قد وإدماجها، المسلحة الجماعات تسريح ًأساسا تتضمن التي
 بريت( غواتيماال في حدث كما تشاركية، وأكثر معدل دستور تقديم دون )لسلطتها المعادين تسريح مثل(

).٢٠٠٥ وديلغادو

ترتيبات سياسية انتقالية تفضي إلى دستور نهائي .٢

 للحكم االنتقالية السياسية الترتيبات أشكال من شكل مع سالم اتفاق إما السالم عمليات تتضمن ما ًغالبا
 .النار إطالق وقف اتفاقات عادة تعقب منفصل بشكل عليها متفق انتقالية ترتيبات أو انتقالية، فترة خالل
 مؤقتة مجموعة - سالم اتفاق من ًجزءا أو منفصلة كانت سواء - االنتقالية السياسية الترتيبات توفر

 دستور إنشاء بهدف معينة، زمنية فترة خالل للحكم الالزمة االنتقالية المؤسسات من للغاية ومحدودة
 بعض وفي السياسية، التسوية لعملية التالية الخطوات الترتيبات هذه تحدد .٦)انتخابي نظام أو/و( جديد

 :العينة بلدان من سبعة عام بوجه النموذج هذا اتبع وقد .النهائي الدستور وضع عملية تحدد األحيان
 قرارات )أ( التسلسل هذا يتضمن .وزمبابوي الشرقية وتيمور وكينيا وغينيا القمر وجزر وكمبوديا بوغانفيل
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األنماط والقضايا :التسلسل الزمني إلتفاقات السالم والدساتير في عملية التسوية السياسية .٣

 تسوية على للتفاوض - النار إلطالق وقف على لالتفاق عدة محاوالت بعد ًأحيانا - األطراف تتخذها
 يتضمن شامل سالم اتفاق )ب( النهائي؛ لالتفاق ًوضامنا ًوسيطا الدولي المجتمع باستخدام جديدة سياسية

.نهائي دستور )ج( السلطة؛ تقاسم على تركز انتقالية سياسية لترتيبات ًأحكاما

 أدى ،كينيا ففي .االنتخابات أعقبت التي العنف أعمال مع للتعامل التسلسل هذا وزمبابوي كينيا استخدمت
 استفتاء في فشل بها خاص دستور مشروع الحكومة اقتراح إلى واسعة بمشاركة دستور وضع عملية فشل
 النطاق واسعة عنف أعمال ٢٠٠٧ ديسمبر/األول كانون في عليها المتنازع االنتخابات نتائج وأثارت .٢٠٠٥ عام
 الوفاق وقانون ،٢٠٠٨ لعام السلطة تقاسم اتفاق توقيع إلى الدولية الوساطة وأدت البالد، أنحاء مختلف في

 - المتنافسين الطرفين بين وطنية وحدة حكومة أنشأ انتقالي سياسي اتفاق وهو - الوطنية والمصالحة
 وتضمنت .٧العنف أعمال في ًسببا كانت األجل طويلة مشاكل عالجت اإلضافية االتفاقات من سلسلة وإلى
 من لجنة أعدت .٢٠٠٩ فبراير/شباط في بدأت التي الدستور مراجعة عملية تفاصيل ًأيضا االتفاقات تلك

 ٢٧ ضمت برلمانية لجنة ومن السكان من مالحظات تلقي بعد عدة مرات وراجعته دستور مشروع الخبراء
 بالتسوية الدستور ربط وضمان رئيسية خالفية قضايا بشأن البت في ًحاسما ًدورا المراجعات وأدت ،ًعضوا

 من لالنتهاء عليها المنصوص عشر االثني األشهر كامل الخبراء لجنة من األمر استغرق .القائمة السياسية
 .٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢ في باإلجماع عليه وافقت التي الوطنية، الجمعية إلى وتقديمه الدستور مشروع
.٢٠١٠ أغسطس/آب ٢٧ في وصدر وطني، استفتاء في الدستور واعتُـمد

 عن ٢٠٠٨ لعام الرئاسية االنتخابات أعقبت التي العنف أعمال أسفرت فقد .مماثلة عملية زمبابوي واتبعت
 – الزمبابوي األفريقي الوطني االتحاد بين السلطة لتقاسم حكومة بتشكيل يقضي انتقالي سياسي ترتيب
 فصيلي وبين – طويلة فترة منذ موغابي روبرت للرئيس السياسي الحزب وهي – )زانو( الوطنية الجبهة
 عملية وأسس العنف، وقف في الترتيب هذا نجح .موغابي معارضة مثال اللذين الديمقراطي التغيير حركة

 بعد ٢٠١٣ مايو/أيار في الجديد الدستور بإصدار وتوجت ٢٠٠٨ أبريل/نيسان في بدأت الدستوري للتغيير
 تجاهل إلى الحاكم وحزبه موغابي الرئيس هيمنة أدت الحالة، هذه في ولكن .االستفتاء طريق عن إقراره
 ال بحيث الدستور بنود بعض وضعت حيث المشاركة، من كبير بقدر اتسمت التي الدستورية للعملية جزئي
).٢٠١٣ أليسون( سنوات ١٠ قبل التنفيذ حيز تدخل

 لم الحالة هذه أن من الرغم على( ٢٠٠١ عام في القمر جزرو ،)٢١٠ :٢٠١٠ ماركس( ١٩٩١ عام في كمبوديا إتبعت
 دستور إلى تُـفضي عليها متفق انتقالية ترتيبات( ًأيضا المسار هذا ٢٠١٠ عام في غينياو )وافية بدراسة تحظ

 دولة شكل في االستقالل، على الدولة داخل جديد إقليم فيها حصل حاالت في استُـخدم كما ).نهائي
 جديدة دولة إنشاء عند ).سالم عملية إلى ًاستنادا ًوغالبا( ذاتي بحكم يتمتع الدولة داخل إقليم أو جديدة

 وال الجديد، اإلقليم أو الناشئة الدولة داخل اتفاقات إلبرام الوساطة إلى الحاجة تبرز ذاتي حكم ذي إقليم أو
 عن االنفصال بعد تفاقمها أو انقسامات ظهور أو المحلية، المعنية األطراف بين خالفات وجود عند سيما

 األمم وضعتها التي االنتقالية الترتيبات أفسحت االستقالل، بعد الشرقية تيمور ففي .الرئيسية الدولة
/٢٠٠١ رقم الالئحة( جديد دستور ووضع دستورية عملية أمام المجال المتحدة  تلك في التسرع لكن ).٢

 ٢٠٠٢ عام دستور يتمكن لم ولهذا، تدعمها؛ سياسية تسوية إلى بالتوصل المعنية لألطراف يسمح لم العملية
).٢٧١ :٢٠١٠ وبراندت أوكوين( المستقبل في العنف حدوث وقف أو منع من

 لبوغانفيل ميريجيني ميثاق تناول )الجديدة غينيا بابوا في ذاتي بحكم يتمتع إقليم وهو( بوغانفيل في
 ترتيبات نحو الطريق مهد مما الجديدة، غينيا بابوا ودولة بوغانفيل جزيرة بين العالقة ١٩٩٤ لعام الجديدة

 األحزاب بين الداخلية الوساطة من عناصر ًأيضا الميثاق تضمن ذلك، ومع .دولة إقامة إلى أقرب ذاتي حكم
 أدى لقد .تأسيسية جمعية بمثابة كانت انتقالية حكم هيئة إنشاء إلى أدى مما بوغانفيل، داخل والجماعات

 إجراء يجوز ال أنه على ونص النزاع، تسوية إلى الجديدة غينيا بابوا مع ٢٠٠١ لعام للسالم بوغانفيل اتفاق
 بوغانفيل حكومة انتخاب من ًعاما ١٥ أقصاها مدة بعد أو االتفاق من سنوات ١٠ قبل االنفصال على استفتاء

 دستور ضعُو الفاصلة، الفترة وفي .٢٠١٩ يونيو/حزيران ١٥ في االستفتاء إجراء المقرر ومن المستقلة؛
 النطاق واسعة داخلية سياسية تسوية إلى للتوصل محاولة عكس مما ،٢٠٠٤ عام في وصدر لبوغانفيل

).السالم التفاق نتيجة ًأيضا الجديدة غينيا بابوا دستور على تعديالت وأجريت(

 عندما أو حكومة وجود عدم حال في فورية، مؤقتة حكومة تشكيل يتيح أنه في التسلسل هذا ميزة تتمثل
 في ًغالبا النهج هذا يستخدم السبب، ولهذا .الدستور تعديل يتم ريثما نزاع، موضع االنتخابات نتيجة تكون

 من شكل إنشاء عبر يعقبها الذي ‘الديمقراطي الجمود’ من االنتقال لمحاولة االنتخابات بعد النزاع حاالت
 حصلت أماكن في استخدم كما .دستوري وإصالح جديدة انتخابات وإجراء المؤقت السلطة تقاسم أشكال
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التسلسل الزمني إلتفاقات السالم والدساتير في عمليات التسوية السياسية

 لملء االستقالل، حتى أو الذاتي، الحكم أو الذاتي االستقالل من كبير قدر على دولة من سابقة أجزاء فيها
 ‘اإلصالح’ أن هو الحالتين كلتا في السلبي والجانب .الدستور بناء عملية أثناء السلطة في فوري فراغ

 ًضغوطا ويخلق التقليدية، الديمقراطية الشرعية من ضئيل بقدر يحظى االنتقالي السياسي للترتيب السريع
 حصل كما اآلراء، في توافق وبناء دستورية مفاوضات إجراء إلى الحاجة رغم االنتخابات، بإجراء للمسارعة

.الشرقية وتيمور القمر وجزر كمبوديا في

دستور مؤقت بمثابة اتفاق سالم ويمهد العتماد دستور نهائي .٣

 عملية في ًرئيسيا ًدورا المؤقت الدستور يلعب شرعي، دستوري إطار غياب ظل وفي النموذج، هذا في
 وقف أو سالم اتفاقات بوجود حتى أنه هذا ويعني .نهائي دستور اعتماد إلى يؤدي مما السياسية، التسوية
 وتحدد مبادئها تقر قد أنها مع انتقالية، سياسية ترتيبات تشمل ال فهي المؤقت، الدستور قبل النار إلطالق
 الكونغو وجمهورية تشاد :بلدان ستة في عام بشكل النمط هذا اتباع تم وقد .االنتقالية العملية شكل وترسم

.أفريقيا وجنوب ونيبال ومدغشقر ومصر الديمقراطية

 فيها الدستور بناء عملية اعتبار فرغم .التسلسل من النموذج لهذا األبرز المثال هي أفريقيا جنوب ولعل
 عملية أسفرت لقد .عادة يُـفترض مما ًتعقيدا أكثر ًوضعا تظهر المعمقة الدراسة فإن كثيرين، برأي نموذجية

 السالم اتفاق أبرزها عدة، أولية اتفاقات عن أفريقيا جنوب وحكومة األفريقي الوطني المؤتمر بين السالم
 - ١٩٩١ سبتمبر/أيلول ١٤ في أخرى وأطراف ومدنية سياسية جماعة ٤٠ من أكثر وقعته الذي - الوطني
 نزاع، موضع الدستور بناء عملية وظلت ).٢٠٠٢ سبايز( الحكم هياكل تغيير من ًبدال العنف منع إلى وهدف

 بدأت عندما ،١٩٩٣ أبريل/نيسان حتى مرات عدة األطراف متعددة االنتقالية المفاوضات محاوالت وفشلت
 الحزب زعيم - هاني كريس اغتيال وشكل ).٢٠٠٣ كليرك ودي بارنز( األطراف المتعددة التفاوض عملية

 في - األفريقي الوطني المؤتمر لحزب العسكري الجناح في الرئيسية والشخصية أفريقي الجنوب الشيوعي
 بنتائج الخروج على األطراف وأجبر السالم عملية هشاشة على أكد حيث حاسمة، تحول نقطة نفسه الشهر

.المسلح النزاع إلى بالعودة التهديد تحت ملموسة

 حزب بين اتفاق إلى التوصل على ًأساسا ركزت في عملية وهي – األطراف متعددة التفاوض عملية أفضت
 شمل ًأساسيا مبدأ ٣٤ تضمن مؤقت دستور وضع إلى – أفريقيا جنوب وحكومة األفريقي الوطني المؤتمر

 جديد دستور صياغة وإجراءات جديدة، دستورية ومحكمة السلطة، لتقاسم ترتيب إلى يستند حكم إطار
 األفريقي الوطني المؤتمر حزب بين سياسية تسوية إلى التوصل من المبادئ هذه مكنت وقد .واعتماده
 مصالحها لحماية ضمانات واليتها المنتهية للحكومة قدمت ألنها أفريقيا، جنوب في الحاكم الوطني والحزب

 النطاق واسعة تشاورية عملية إلى فور االنتخابات بعد السلطة نقلت لو حتى الجديد، الدستور في األساسية
 تسوية بظهور سواء حد على واالنتخابات المؤقت الدستور سمح وهكذا .عليها يذكر تأثير لها يكون لن

 ).٢٠٠٢ سبايز( تشاركية بطريقة دستور بناء عملية الحقا يمنعا لم لكنهما الرئيسية، النخب بين سياسية
 هددت .١٩٩٤ أبريل/نيسان في االنتخابات وأجريت ،١٩٩٤ يناير/الثاني كانون في المؤقت الدستور اعتُـمد

 األفريكانية الجماعات من والعديد إنكاثا الحرية حزب - ًسابقا العملية تعطل كانت التي السياسية األحزاب
 لمعالجة األخيرة اللحظة في أدخلت التي الدستورية التعديالت بعد لكن، .العملية من باالنسحاب - اليمينية

 الدستور بناء عملية من جزء وفي االنتخابات في األخيرة هذه شاركت األحزاب، لهذه األساسية المخاوف
 عملية بعد ًنهائيا ًدستورا التأسيسية الجمعية قدمت االنتخابات، بعد ).١٤٢-١٤١ ،٢٠١٠ وميلر إبراهيم(

 النهائي الدستور امتثال يحظى أن ضرورة على نص قد المؤقت الدستور وكان .النطاق واسعة تشاركية
 ألغت وقد .الضمان أشكال من شكل في ،ًحديثا المنشأة الدستورية المحكمة بموافقة الدستورية للمبادئ
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 في واعتمدته التأسيسية الجمعية عدلته أن بعد عليه صادقت لكنها الدستور، مشروع البداية في المحكمة
.١٩٩٧ فبراير/شباط ٤ في النهائية النسخة واعتمدت ؛١٩٩٦ أكتوبر/األول تشرين ١١

 أساسي سياسي اتفاق إلى حاحة بدون ًغالبا ذلك كان أخرى، عمليات في التسلسل نفس استخدام تم بينما
 تحقيق من أفريقيا جنوب في الدستور بناء عملية المطاف نهاية في مكن الذي المؤقت الدستور مرحلة في

.التالية أمثلتنا تبين كما ،)٢٠١٦ وآخرون بيلتشيتز( نسبي نجاح

 عام دستور ظل في والقانوني، السياسي االستبعاد بسبب الزمن من ًعقدا دام أهلي صراع وقع ،نيبال في
 واتفاق النار إطالق لوقف اتفاق ٢٠٠٦ عام في وأبرم .واألديان واللغات األعراق متعدد النيبالي للمجتمع ،١٩٩٠

 صاغت .٢٠٠٧ عام في مؤقت دستور تالهما تشاركية، منهجية على قائمة سياسية بتسوية يلتزم شامل سالم
 مع مشاورات أي ودون واألقليات، للنساء محدود تمثيل مع ًعضوا ١٥ من مكونة لجنة المؤقت الدستور

 هذا لكن .دستوري نص في صاغتها حيث ًقدما المحادثات في عليها المتفق بالمبادئ اللجنة دفعت .الشعب
 تُـرك الذي للدولة االتحادي كالطابع السياسية، التسوية بشكل المتعلقة الحاسمة القضايا يحل لم النص

 نظام باستخدام عضو ٦٠١ من تأسيسية جمعية انتخاب إلى المؤقت الدستور دعا .الدستورية للعملية
 من الرغم وعلى .نهائي دستور لصياغة سنتان مدته ًنهائيا ًموعدا الجمعية لهذه وحدد ،ًتشاركي جد انتخابي

 ،٢٠١٢ يوليو/تموز في ًأخيرا حلها وتم الدستور، وضع في الجمعية فشلت مرات، أربع النهائي الموعد تمديد
.٢٠١٣ نوفمبر/الثاني تشرين في ثانية تأسيسية جمعية انتخاب ليتم

 في التأسيسية الجمعية في ممثلة سياسية أحزاب أربعة أكبر قادة وقع ،٢٠١٥ أبريل/نيسان زلزال بعد وفقط
 كانت قضية وهي - مقاطعات ثمان من اتحاد على ًأوال ينص( نقطة ١٦ تضمن ًإتفاقا ٢٠١٥ يونيو/حزيران

 /تموز في الدستور مشروع على الدستورية الجمعية وصادقت ).الدستورية العملية أثناء شديد خالف محل
 .استفتاء دون ،٢٠١٥ سبتمبر/أيلول ٢٠ في النهائي الدستور وصدر التشاركية، العملية قلص مما ،٢٠١٥ يوليو
 األقليات، فئات جانب من النطاق واسعة واحتجاجات عنف أعمال مع الجديد الدستور اعتماد ترافق وقد

 وبحلول ).١٣٨ المادة( المؤقت الدستور في المحدد التشاركي الحكم هيكل مالئم بشكل يعكس ال أنه بحجة
 من المزيد إجراء احتمال مع المشاكل، هذه لمعالجة الدستور على تعديالن اعتمد ،٢٠١٦ يناير/الثاني كانون

.التعديالت

 استولى عندما ،١٩٩٧ إلى ١٩٩٤ من األولى االنتقالية الفترة إستمرت ،الديمقراطية الكونغو جمهورية في
 تبع .١٩٩٤ لعام المؤقت الدستور محل بقانون مرسوم وحل إنقالب، في السلطة على كابيال جوزيف الجنرال

 دستور( جديد إنتقالي دستور إعتمد ،٢٠٠٣ عام وفي .سالم اتفاقات أو النار إطالق لوقف عدة اتفاقات ذلك
.٢٠١٣ عام في أخرى مرة العنف وتصاعد .٢٠٠٦ عام في نهائي دستور العتماد الطريق مهد )آخر مؤقت

 مفاوضات بدء إلى اضطرت لكنها للصراع، ًدرءا الدستوري التغيير ‘عن التنازل’ استخدام أخرى دول حاولت
 وضعت بالحكومة، )العنيفة( الدستورية غير اإلطاحة بعد المثال، سبيل فعلى .جديدة مؤقتة دساتير حول

 المقرر من كان تشاد، في .نهائي دستور اعتماد تاله ًمؤقتا ًدستورا )٢٠٠٩( مدغشقرو )١٩٩٠( تشاد من كل
 مدغشقر، وفي .ًشهرا ٣٠ غضون في جديد بدستور - االنتقالي الوطني الميثاق - المؤقت الدستور استبدال

 أوجه أدت وقد .جديد دستور وضع أمام الطريق لتمهيد مؤقت دستور بمثابة االنتقالية المرحلة ميثاق كان
 – الصياغة لجنة أعضاء قدرات وضعف ًوعموديا ًأفقيا التشاركية غياب بينها من – تشاد في خطيرة قصور

 ).٢٢ :٢٠١٥ فولشر زولويتا وايدنر،( ٢٠٠٥ لعام األهلية الحرب في وساهمت بل الدستور، شرعية تقويض إلى
 دستور صدور ورغم المؤقت، الدستور في السلطة بتقاسم المتعلقة االلتزامات تنفيذ يتم لم مدغشقر، وفي

 انتقادات إلى عليه االستفتاء أدى حيث تشاركي ، غير نهج باتباع أيضا اتسم فإنه ،٢٠١٠ عام في جديد
 مدغشقر، في األزمة إلنهاء ٢٠١١ عام في طريق خارطة الدستور أعقب .مخالفات وجود بسبب واسعة
).٢٠١٣ كونولي( الحين ذلك منذ ًصعبا التقدم وظل .االنتقالية الترتيبات من ًمزيدا تضمنت

 يسهل وهو .مختلفين دستوريين إطارين بين ًجسرا يشكل المؤقت الدستور أن هي التسلسل هذا ميزة
 )العريضة الخطوط أو( األساسية المبادئ بشأن العسكرية/السياسية األطراف بين اتفاق إلى التوصل

 دستورية لتسوية التمهيد مع الدستور، وضع عملية قبل )االنتخابات تكون ما ًوغالبا( السياسية للتسوية
 للتسوية الحاسمة العناصر من العديد يترك قد أنه هو وعيبه .أوسع تشاركية عملية إلى تستند نهائية

 في التشاركية العملية تفشل عندما خاصة الصعوبات، بعض يخلق مما الدستور، صياغة عملية إلى السياسية
 مؤقت دستور إلى سالم اتفاق من المباشر االنتقال يتيح ما ًوغالبا .الشائكة القضايا بشأن اتفاق إلى التوصل
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التسلسل الزمني إلتفاقات السالم والدساتير في عمليات التسوية السياسية

 المراحل في الزمني الضغط يخفف مما مؤقت، دستور اعتماد بعد االنتخابات أشكال من شكل إجراء
.النهائية

اتفاق سالم مع ترتيبات سياسية انتقالية يعقبها دستور مؤقت يسبق المرحلة النهائية لصياغة الدستور. ٤

 أو النار إطالق لوقف اتفاقات تسبقها ما ًغالبا( انتقالية سياسية ترتيبات مع سالم اتفاق النمط هذا يتضمن
 بوروندي( عام بشكل بلدان ثالثة النمط هذا اتبعت وقد .نهائي دستور ثم مؤقت دستور يتبعها ،)للسالم

.والعراق وأفغانستان كوسوفو في مماثل تسلسل اعتماد وتم ،)ورواندا الوسطى أفريقيا وجمهورية

 )أ( بلدان في عادة سواء حد على المؤقت والدستور االنتقالية السياسية الترتيبات استخدام نمط يظهر
 المدى بعيدة إصالحات إلى الحاجة تلبية وعدم هيكلية مظالم بسبب األمد، طويل داخلي صراع من عانت

 النزاع؛ إنهاء على قادر غير أو موجود غير أو ضعيف مؤسسي إطار لديها )ب( المجتمع؛ قطاعات بعض في
 .دستورية سياسية تسويات إلى متزامن بشكل للتوصل وسيلة فيها اإلضافية الدستورية العمليات تعد )ج(

 المؤقت الدستور ويوضع .االستشارية الهيكلية اإلدارة من نوع لتوفير االنتقالية السياسية الترتيبات توضع
 األطراف منح )ب( تأسيسية؛ هيئة انتخابات إجراء أجل من ًغالبا المراحل، من المزيد إتاحة )أ( :بغية

 مع أقوى عالقات بناء إتاحة )ج( الدستور؛ بناء عملية لدعم سياسية تسوية على للتفاوض الوقت المتنازعة
 أن تظهر الحالة دراسات أن بيد ).٢٨ :٢٠١٥ فولشر زولويتا( عام بشكل والسكان المتصارعة األطراف دوائر

.ًمتفاوتا ًنجاحا حققت قد هذه الدستور صياغة عمليات

 أكتوبر/األول تشرين في )نداداي ملكيور( بوروندي في ًديمقراطيا منتخب الهوتو من رئيس أول اغتيال بعد
 محاوالت من العديد الصحيح المسار إلى البلد إعادة وشملت ).٢٠١١ وولب( العنف إلى البالد إنزلقت ،١٩٩٣
 سياسي ترتيب اعتماد تم فقد .انتقالية سياسية وترتيبات سالم واتفاقات النار إطالق لوقف اتفاقات وضع

 لعام أروشا اتفاق تاله ،١٩٩٨ عام في مؤقت ودستور )١٩٩٦ عام انقالب بعد إبطاله تم( ١٩٩٤ عام في انتقالي
 ،٢٠٠٤ عام في جديد ‘مؤقت’ دستور اعتمد ًوأخيرا ،٢٠٠١ عام في ٍثان مؤقت ودستور ،)سالم اتفاق( ٢٠٠٠
 القبول لتخطي ًأساسيا ًعامال اإلقليمي الضغط شكل .٢٠٠٥ عام في جديد دستور اعتماد النهاية في ليتم

 الدستور وضع نحو العملية ودفع تنفيذها، وبشأن االتفاقات هذه إزاء األطراف بعض أبدته الذي الفاتر
 ذلك في ما حد إلى واسعة بمشاركة سياسية تسوية - التوافقية الطبيعة ذو - الدستور هذا جسد .النهائي
 نتيجة ًجزئيا استؤنف، عندما ،٢٠١٥ عام حتى )٢٠١٥ رينتجنز( العنف من الحد في ًرئيسيا ًعامال وبقي الوقت،
).٢٠١٥ كابومبا( الوالية فترة لتمديد الدستور لتعديل رئاسية محاولة

 ترتيبات مع سالم اتفاق إبرام على األطراف ٢٠١٣ عام في العنف تصاعد أجبر ،الوسطى أفريقيا جمهورية في
 ودستور )٢٠١٣ يوليو/تموز ١٨( مؤقت دستور مباشرة تبعه ،)٢٠١٣ يناير/الثاني كانون ١١( انتقالية سياسية

 وعلى .االنتقالي الوطني المجلس جميعها صاغها - )٢٠١٥ ديسمبر/األول كانون استفتاء بموجب أُقر( نهائي
 ،ًهشا يزال ال األمني الوضع فإن ،ًنسبيا قصيرة زمنية فترة في ًكبيرا ًإنجازا تمثل العملية هذه أن من الرغم

.العملية مراحل جميع في الشعب مشاركة على صارمة قيود هناك كانت كما

 ًدستورا تضمنت التي ،١٩٩٣ لعام أروشا اتفاقات من ًجزءا السلطة تقاسم بشأن بروتوكوالن بات ،رواندا في
 ظل األمني الوضع فإن رواندا، في الجماعية واإلبادة لالتفاقات الذريع الفشل من الرغم وعلى .ًمؤقتا

 الدستور باعتماد توجت تشاركية جد عملية بعد ،٢٠٠٠ عام في إال الدستور بناء عملية تبدأ ولم .ًمستقرا
 واتسم الصراع، طرفي أحد سيطرة تحت بقي الدستوري النظام ولكن ).٢٠٠٥ أنكوت( ٢٠٠٣ عام في النهائي

.الرئاسية الوالية على القيود دستوري تعديل ألغى ،٢٠١٥ عام وفي باالستبداد؛
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 وتغيير دولي صراع بعد )والعراق أفغانستان ثم ،ًأوال كوسوفو( دول ثالث ًأيضا التسلسل هذا إستخدمت
 الدستور إعداد في دولية وساطة مع الدولي، األمن لمجلس ملزم قرار’ إلى العمليات هذه استندت .النظام
 أو أنشأها( البداية في دولية انتقالية إدارة من الوساطة هذه تألفت ).٣٩٤ :٢٠٠٦ بيل(‘ النزاعات لحل كأداة
 سياسية ترتيبات من انتقلت دولية بقيادة دستور بناء عملية أعقبتها ،)الدولي األمن مجلس من قرار دعمها

 اتفاق إلى التوصل جميعها وتحاول نهائي، دستور وإلى مؤقت، دستور إلى ،)البداية في تشاورية( انتقالية
)٣٩٤ :٢٠٠٦ بيل( المتنافسة المحلية الجماعات بين

 األطلسي شمال حلف منظمة بين دولي نزاع بعد ١٩٩٩ عام في السياسية التسوية عملية كوسوفو بدأت
 المتحدة األمم أنشأت .كوسوفو داخل والصرب األلبان بين الداخلي الصراع إنهاء على تركز وصربيا )الناتو(

 في تشاور كآلية محلية، انتقالية سياسية وترتيبات دولية انتقالية إدارة تضمن ،ًانتقاليا ًسياسيا ًترتيبا
 فشل والذي ،١٩٩٩ فبراير/شباط ٢٣ في المبرم للسالم رامبوييه اتفاق إلى األخيرة استندت وقد .البداية

 مؤقت، دستور الترتيبات هذه أعقب ).١٩٩٩ ويلر ًأيضا أنظر( المطاف آخر في بشأنه االتفاق في الطرفان
 رقم األمن مجلس وقرار رامبوييه عملية من عناصر أخرى مرة تضمن ،٢٠٠١ لعام المؤقت الذاتي الحكم إطار
 ألبانية-صربية سياسية تسوية إلى التوصل حاولت والتي ،٢٠٠٧ لعام )الفاشلة( أهتيساري خطة بعد .١٢٤٤

 عناصر تضمن ٢٠٠٨ عام في ًنهائيا ًدستورا واعتمدوا واحد جانب من االستقالل كوسوفو ألبان أعلن نهائية،
 هشة الدولة تزال ال كبير، بشكل تراجع العنف أن ومع ).٢٠١٠ الدولية العدل محكمة( أهتيساري مقترحات من

.الدولية التنمية مساعدات على وتعتمد

 أفغانستان في )٣٩٥-٣٩٤ :٢٠٠٦ بيل أنظر البداية، في إستشارية كانت( دولية انتقالية إدارات إنشاء تم
 لمعالجة محاولة في مؤقتة دساتير ووضعت محلية، انتقالية سياسية ترتيبات مع بالتوازي ًأيضا العراقو

 تم كما .مستقبلية اتفاقات إلى والتوصل بها اإلطاحة تمت التي األنظمة خلفتها التي الداخلية االنقسامات
 حركة مثل - الداخلي اإلعمار إعادة سبق الذي الدولي بالنزاع المرتبطة الرئيسية المحلية األطراف تهميش
 خلف مما الدستور، وبناء السالم عملية من استبعدت أو - العراق في البعث وحزب أفغانستان في طالبان
.العملية على المدى طويلة سلبية عواقب

 عملية وإطالق حكومة، توجد ال حيث مباشرة حكومة تشكيل يتيح كونه في تكمن التسلسل هذا ميزة
 عام بشكل تظهر الحاالت أن إال .سياسية تسوية يعكس دستوري نص إنتاج تحاول مستمرة تدريجية

 في عليها متفق وقانونية سياسية مؤسسات وإنشاء دستورية تسوية إلى بالتوصل المرتبطة الصعوبات
 ونظرا .النطاق واسع صراع من عانت )عرقية أسس على األحيان أغلب في( االنقسام شديدة مجتمعات

 والصراع النسبي السالم بين كبيرا ًتأرجحا العمليات هذه عرفت فقد حلها، إلى تسعى التي النزاعات لطبيعة
 بشأن ًاتفاقا ًغالبا تعكس ال النصوص تلك فإن دستورية، نصوص وضع في نجاحها ورغم .واالنقسام

.الفعالية تعوزها وبالتالي البالد، في االنقسامات

ظروف الدول مختلفة، وال يوجد نموذج وحيد يضمن النجاح األكيد
 يمكن ما لتلبي تصميمها يتم بل ببساطة، ‘اختيار’ مسألة ليست التسلسالت أن ما حد إلى األمثلة تظهر

 هي الحاسمة القضية أن ًأيضا تظهر ولكنها .حدة على دولة كل في النزاع لحل ضرورية متطلبات اعتباره
 جديدة سياسية تسوية على لالتفاق األساسية والعملية الدستور وضع وعملية السالم عملية بين العالقة

 مجموعة األمثلة تظهر كما .ككل والمجتمع مسلحة جماعات ًأحيانا فيهم بمن الرئيسيين، القرار أصحاب بين
 دراسة عبر أكبر بتفصيل األمثلة هذه التالي الفصل ويتناول .الصعبة والمفاضالت التسلسل خيارات من

.المعالم وواضحة ًجدا صعبة تجارب ثالث
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الهوامش

 لصناع المتحدة األمم بيانات قاعدة راجع السالم، التفاقيات الكاملة والنصوص المعلومات من لمزيد .٥
 ورقة في إليها المشار باالتفاقات كاملة قائمة على العثور يمكن http://peacemaker.un.org السالم،
.أ الملحق في هذه السياسة

 من الرغم على( جديدة دستورية تسوية من ًبدال انتخابات، إلى أوصلت سياسية تسوية عمليات ظهرت . ٦
 لبنان، الغابون، ديفوار، كوت في ،)األحيان من كثير في كبيرة دستورية لمراجعة مستمرة محاوالت وجود

.الدراسة هذه من استثنيت ولكنها وسيراليون، مالي ليبيريا،

 تشاد، الوسطى، أفريقيا جمهورية كمبوديا، بوروندي، والهرسك، البوسنة أفغانستان، :هي البلدان . ٧
 كينيا، العراق، غينيا، مصر، الشرقية، تيمور السلفادور، الديمقراطية، الكونغو جمهورية القمر، جزر كولومبيا،
 .وزمبابوي أفريقيا جنوب رواندا، ،)الجديدة غينيا بابوا( بوغانفيل نيبال، موزمبيق، مدغشقر، كوسوفو،
 وقت في نهائي دستور باعتماد السياسية التسوية عملية فيها تكمتل لم التي البلدان النموذج هذا يستثني

 السودان وجنوب والصومال وليبيا )١٩٩٢ لعام المؤقت دستورها تطبق تزال ال( إريتريا :التقرير هذا كتابة
.واليمن والصومال ليبيا :مكتملة غير سياسية تسوية عمليات ثالث الرابع الفصل ويدرس .واليمن والسودان
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 دستور وضع عن بعد تسفر لم - واليمن والصومال ليبيا - التعقيد شديدة حاالت ثالث الفصل هذا يتناول
 واسعة بمشاركة سياسية تسوية يعكس نهائي دستور إلى التوصل صعوبة إلى الحاالت هذه تشير .نهائي

 .االستقرار زعزعة على القادرة والعسكرية السياسية النخب بين سياسية لتسوية النسبي الغياب ظل في
 في بعد تنجح لم التي )والسودان السودان وجنوب إريتريا تشمل( البلدان من أكبر مجموعة من جزء وهي
 بموجب تعمل تزال ال ولكنها متغيرة، أو/و جديدة صراعات إلى ًجزئيا ذلك ويرجع السياسية، التسوية إنجاز

.مؤقت دستور
 

 وبسبب فيها العمليات تسلسل تعقيد بسبب معمق تحليل موضوع لتكون واليمن والصومال ليبيا إختيرت
 بوجود فيها السياسية التسوية عمليات تشترك كما .سوريا في الجارية للعملية المحتملة النسبية قيمتها

 بين والعالقة الدولية، المشاركة وطبيعة ودرجة المسلح، النزاع مجريات حيث من مهمة جوهرية اختالفات
.السياسية والتسوية الدستور بناء عمليات

ليبيا

 المؤتمر انتخاب إلى يؤدي ًمؤقتا ًدستورا تتضمن أن القذافي بعد ليبيا في العملية تسلسل من الهدف كان
 من الثالث النمط مع ًتقريبا يتوافق - نهائي دستور إلى تقود دستور وضع عملية تليه العام، الوطني

 أبرزها ألسباب نتيجة العملية هذه انهارت .سالم اتفاق أو النار إطالق لوقف اتفاق بدون لكن التسلسل،
 بناء وعملية االنتخابات في ًقدما المضي مع السياسية التسوية هذه إلى التوصل محاولة في الفشل

 على الضوء يسلط القسم هذا فإن الورقة، هذه نطاق عن يخرج للوضع الشامل الوصف أن وحيث .الدستور
 صعبة مواقف مع أفضل بشكل التعامل لضمان معالجتها يجب التي المفاضالت أو التسلسل معضالت بعض

.المستقبل في مماثلة

ومحاولة التوصل إلى تسوية سياسية جديدة 2011 ثورة :من سالم غير مستقر إلى صراع مفتوح
 وإزاحة دولية قوة تدخل عن النهاية في وأسفرت ليبيا، إلى العربي الربيع انتفاضة وصلت ٢٠١١ فبراير ١٥ في

 ًعاما ٤٢ فبعد ).٢٠١٥ وبار روس غارتنشتاين( ١٩٦٩ عام منذ البالد حكم الذي االستبدادي القذافي معمر نظام
 ).موجودة غير أو( للغاية هزيلة الدولة مؤسسات باتت لالنتخابات، كامل غياب ظل وفي القذافي، حكم من

 .الثورة بعد قانوني أو إجتماعي نظام إلقامة الضرورية الخطوات أولى يمثل جديد دستور وضع كان ولذلك
 خصوم من االنتقالي الوطني المجلس تشكل ،ًمستمرا يزال ال القتال كان بينما ،٢٠١١ أغسطس/آب ٣ في

 في السلطة بوصفه الدولي المجتمع اعتراف ونال مؤقتة كإدارة وأكاديميين، ومحامين منشقين من النظام
 الذي ،‘الدستوري اإلعالن’ االنتقالية للمرحلة الدستوري الميثاق مسودة المجلس واعتمد .الليبية الدولة

 المادة‘ (العام الوطني المؤتمر انتخاب حتى’ الدولة في سلطة أعلى بوصفه االنتقالي الوطني المجلس وضع
 تنظيم يحاول ولم ،ًجدا بدائية كانت أحكامه لكن المؤقت، الدستور أشكال من ًشكال اإلعالن هذا مثل ).٣٠

.القضاء أو األمنية القطاعات
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 العام، الوطني المؤتمر انتخاب ينظم قانون باعتماد االنتقالي الوطني المجلس الدستوري اإلعالن طالب
 .التحرير إعالن من ًيوما ٢٤٠ بعد االنتخابات عقد إلى والدعوة لالنتخابات العليا الوطنية المفوضية وتعيين

 لصياغة تأسيسية هيئة ويختار للوزراء ًرئيسا العام الوطني المؤتمر يعين أن ضرورة على ًأيضا اإلعالن نص
 ثم عليه، للموافقة العام الوطني المؤتمر إلى دستور مشروع لتقديم ًيوما ٦٠ مهلة تمنح ،)٣٠ المادة( الدستور

.الناخبين ثلثي بأغلبية إقراره يتم حيث استفتاء، الجراء ًإضافيا ًيوما ٣٠

ًدور االنتخابات في عملية التسوية السياسية عموما
 االنتقالي الوطني المجلس نقل ذلك وبعد ،٢٠١٢ يوليو/تموز في العام الوطني المؤتمر انتخابات أجريت
 الهيئة أعضاء بتعيين للمؤتمر السماح من ًبدال ولكن .ًحديثا المنتخبة التشريعية الهيئة إلى سلطته

 مباشرة انتخابهم على نص بحيث الدستوري اإلعالن المجلس عدل الدستور، مشروع لصياغة التأسيسية
 من كل من ًعضوا ٢٠ التأسيسية الهيئة ستضم العام، الوطني للمؤتمر النسبي للتشكيل ًوخالفا .الشعب من

 لصالح اإلجراء هذا كان ).غرب جنوب( وفزان )غرب شمال( وطرابلس )شرق( برقة - الثالث المحافظات
 ،)السكان إجمالي من المئة في ٦٠( ًعددا األكثر طرابلس سكان مع مقارنة وفزان برقة في ًعددا األقل السكان

 وحقوق والوحدة االتحادي النظام بشأن كبير حد إلى المختلفة مواقفهم بين والتسوية التفاوض أتاح مما
 ستة الدستور مشروع لصياغة التأسيسية الهيئة خصصت كما ).٤٥ :٢٠١٥ غلوك( التوالي على األقليات،

 األقليات هذه ولكن ).واألمازيغ والطوارق التبو( الثالث األقليات من واحدة لكل ومقعدين للنساء، مقاعد
).٢٠١٦ ليبيا قناة( بالتهميش وشعرت فيها كافية مقاعد على تحصل لم ألنها ربما - الهيئة مقاطعة قررت

 
 وقت في الدستور مشروع لصياغة التأسيسية الهيئة لتشكيل انتخابات أجريت ،٢٠١٤ فبراير/شباط ٢٠ في

 /آب ١٩ بموعد الوفاء تحاول الهيئة كانت وبينما .التقلب شديدة واألمنية السياسية التحالفات فيه كانت
 من المجرد العام الوطني المؤتمر قرر الدستور، لمشروع النهائية الصيغة لوضع المحدد ٢٠١٤ أغسطس
 .٢٠١٤ يونيو/حزيران في عقدت والتي جديد، نواب لمجلس مبكرة تشريعية انتخابات إلى الدعوة الشرعية
 شهدت لكنها منخفضة، مشاركة نسبة الدستوري، اإلعالن عليها ينص لم التي االنتخابات، هذه حققت
 في االنقسامات تفاقم إلى أدى مما )٢٠١٤ الجارح( العام الوطني المؤتمر في سابقين رئيسيين أعضاء خسارة

.البالد

 ودستورية قانونية بعدم’ للجدل، مثير حكم في العليا، المحكمة قضت ،٢٠١٤ نوفمبر/الثاني تشرين ٦ في
 اإلجراء يتبعا لم’ بموجبهما أنشأ اللذين الدستوري والتعديل االنتخابية العملية ألن ،‘النواب مجلس

 الدولي المجتمع قبل من شرعية حكومة بوصفه المدعوم - النواب مجلس انتقل ).٢٠١٤ رويترز‘ (المناسب
 المؤتمر في السابقون األعضاء أنشأ بينما الشرقية، طبرق مدينة إلى - المتدهور األمني الوضع مواجهة وفي

 على قادرة منهما كل مزعومتان، حكومتان للبلد أصبح وبذلك .طرابلس في منافسة حكومة العام الوطني
 ؛٢٠١٤ الجارح( مختلفة مسلحة أطراف مع متحالفة منهما وكل القانونية الشرعية أشكال من شكل فرض

).٢٠١٤ ماغور ؛٢٠١٤ رويترز

العالقة بين المحاوالت الجديدة للتسوية السياسية والعملية الدستورية القائمة
 إطار بينها من نقاط ست من ًاتفاقا ليبيا في للدعم المتحدة األمم بعثة اقترحت ،٢٠١٥ مارس/آذار ٢٤ في

 اتفاق إلبرام الالحقة التوسط ومحاوالت المحاولة هذه النزاع أطراف تقبل لم .وطنية وحدة لحكومة عمل
 الوطني والمؤتمر النواب مجلس ممثلو وقع اليوم، ذلك في .٢٠١٥ ديسمبر/األول كانون ١٧ حتى سياسي

 المدني المجتمع ومنظمات الليبية السياسية األحزاب من مهمة عامة شخصيات إلى باإلضافة - العام
 الوفاق لحكومة عمل إطار تضمن الذي الليبي، السياسي االتفاق على - النسائية والتنظيمات والبلديات

).٢٠١٥ المتحدة األمم أنباء مركز( الوطني
 

 الجهود من كجزء نهائي دستور إلى للتوصل عملية يحدد ،ًثانيا ًمؤقتا ًدستورا جوهره في اإلطار هذا كان
 الليبي السياسي االتفاق بين العالقة اتسمت نفسه، الوقت في .سياسية تسوية في للتوسط الجديدة
 االتفاق أكد فقد ).٤ الملحق انظر( القانونية السيادة حيث من وكذلك بالغموض، الدستوري واإلعالن
 المحكمة حكم رغم االنتقالية الفترة خالل ‘للدولة التشريعية السلطة’ هو النواب مجلس أن على السياسي

 بينها ،‘مؤقتة أمنية ترتيبات’ االتفاق يتضمن نفسه، الوقت وفي ).١٢ المادة( اختصاصاته عدل لكنه العليا،
 الترتيبات تنفيذ رصد لجنة’ الوطني الوفاق ُحكومة تُـشكِـل بأن يقضي وبند النار إطالق لوقف ترتيبات
 مع المفاوضات استبعدت الليبي السياسي االتفاق إلى أدت التي العملية ولكن ).٣٧ المادة‘ (المؤقتة األمنية
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 أخرى، بعبارة ).ًرسميا به تلتزم لم لكنها( باالتفاق تلتزم أن منها يتوقع كان التي المسلحة، الجماعات مختلف
 يتم لم أنه إال النار، إطالق وقف اتفاق عناصر جميع تضمن الليبي السياسي االتفاق أن من الرغم على

.المتضررة األطراف جميع مع بشأنه التفاوض

 ،٢٠١٦ سبتمبر/أيلول حتى ولكن الوطني، الوفاق حكومة تشكيل المتحدة األمم دعمت ،٢٠١٦ مارس/آذار في
 في شرعية كحكومة قدميها على تقف كي النطاق واسع دعم جمع الحكومة هذه على يتعين يزال ال كان

 لحكومة الثقة لمنح بعد النواب مجلس يصوت لم حيث بعد، ‘النظامين’ وضع ينته لم ذلك ورغم .ليبيا
)٢٠١٦ رويترز( الليبي السياسي االتفاق ينص كما الوطني، الوفاق

 النشرة( نهائي دستور صياغة الدستور مشروع لصياغة التأسيسية الهيئة واصلت ذلك، غضون في
 إدخال أثر ذلك، ومع ).٤٨ المادة الليبي، السياسي االتفاق ًأيضا انظر ؛٢٠١٥ المتحدة، لألمم الدستورية

 مشروع لتقديم النهائي الموعد قبيل المثال، سبيل فعلى .المتوخاة شرعيتها على العملية على تغييرات
 األمم دعمت - )الليبي السياسي االتفاق توقيع من فقط أشهر ثالثة بعد( ٢٠١٦ مارس/آذار ٢٤ - نهائي

 هذه األعضاء بعض قاطع .عمان في التشاورية االجتماعات من أسابيع ثالثة عقد في الهيئة المتحدة
 قناة( الدستور مشروع على صوتت عندما القانوني نصابها تحقيق من الهيئة تتمكن لم وبالتالي االجتماعات،

 الموعد عن الدستور صياغة هيئة تخلفت حال، أي على ًقدما وبمضيها ).٢٠١٦ أوبزرفر ليبيا ؛٢٠١٦ ليبيا
 مشروع يُـرسل ولم .االتفاق في المفصلة العواقب تتحمل لم لكنها السياسي، االتفاق في المحدد النهائي

 يناقش أو الشعب على واسع نطاق على يوزع ولم ،٢٠١٦ أبريل/نيسان ٢٦ في إال النواب مجلس إلى الدستور
 إال الدستور، بمشروع ليبيا في للدعم المتحدة األمم بعثة ترحيب من الرغم وعلى ).٢٠١٦ ليبيا جريدة( معه
 ).٢٠١٦ ليبيا آفاق( عمان في النهائية الصياغة عملية قاطعوا الذين الهيئة أعضاء من معارضة يواجه ظل أنه

 ،ًعموما الشعب صفوف وفي وخارجها، الهيئة داخل الدعم حشد من الدستور مشروع تمكن عدم ظل وفي
 غلوك( األرض على ًجدا المتقلب الوضع ظل في سيما ال باستمرار، تتراجع األخير هذا احتماالت أن يبدو
٤٨ :٢٠١٥.(

إشراك األطراف المعطلة أم محاربتها بغية زيادة شرعية عملية التسوية السياسية
 مسلحة جماعات بينها من هذه، السياسية التسوية عملية في المحتملة المعطِـلة األطراف من العديد هناك

 من ليبيا فرع استغل فقد .معها التفاوض )على قادرون أو( في راغبون القرار أصحاب أن يبدو ال عديدة
 وجود عدم عن الناجمة العامة الفوضى قريب وقت وحتى ٢٠١٤ عام منذ )داعش( اإلسالمية الدولة تنظيم

 عسكرية وتحالفات وحكومات برلمانات إلى البالد وانقسام - البلد في قوية وأمنية حكومية مؤسسات
 أن يمكن الذي الوحيد الطرف أصبح التنظيم هذا أن ومع ).٢٠١٦ العمراني( وينمو ًمكانا له ليجد - متنافسة

 هو داعش محاربة من ًبدال والغرب الشرق في السلطات تفعله ما جل فإن ،ًنظريا ضده، الجميع يتحد
.السياسية التسوية عملية تقويض وبالتالي البعض، بعضها تقويض

االستنتاجات األولية
 بعد هائلة تحديات دستوري ديمقراطي نظام إرساء يشكل أن المرجح من كان لطالما :معقد الليبي الوضع

 التسوية بين العالقة االنتقال عملية كشفت لقد .المؤسسي والتفكك االستبداد من الطويلة الفترة هذه
 تعمقت مفتوحة معركة ساحة أصبحت الدستور وضع عملية أن يعني مما الدستور، وضع وعملية السياسية

 يكن لم ،ًأوال .رئيسيين لسببين هذا حدث وقد .تسويتها من ًبدال القذافي بعد الناشئة االنقسامات فيها
 الدستور نص مناقشة عند سيما ال المفاوضات، طاولة على صوت العملية في المعنية األطراف لجميع

 سلبية تفاقمت ،ًثانيا ).٢٠١١ العلي( المعنية الجماعات بين سياسية تسوية إلى التوصل أعاق مما المؤقت،
 )الدستور وضع عملية إطار في لحله السياسية التسوية من كبير جزء ترك أي( التسلسل من الشكل هذا

 تمثيلي منطق وفق الدستور، مشروع لصياغة التأسيسية الهيئة منفصلة، دستور وضع هيئة إنشاء بسبب
.السياسية التسوية عملية باقي مع رسمية روابط أي ودون للسياسيين بالنسبة مختلف

 
 السياسية االنقسامات تفاقم إلى الدستوري اإلعالن في المحددة الزمنية المواعيد أدت ذلك، على عالوة

 حيث الوضع، استقرار زعزعة في تسببت المتكررة االنتخابات إن القول يمكن كما .القذافي بعد الناشئة
 تحسين ضرورة إلى ذلك تلت التي الصعوبات وتشير .خاسرة عمليات بمثابة النزاع أطراف معظم اعتبرتها

 تشكيل عبر صعب سياسي وضع في االستقرار لتحقيق السريع التحرك إلى الحاجة بين المفاضلة فهم
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التسلسل الزمني إلتفاقات السالم والدساتير في عمليات التسوية السياسية

 قبول لتحقيق أخرى، ناحية من كاف، وقت تخصيص ضرورة وبين ناحية، من وشرعية، فعالة مؤسسات
.جديدة صراعات ظهور عند سيما ال المؤسسات، تلك يدعم سياسي

الصومال

 تسوية إيجاد صعوبة على برهنت تجربتها لكن التسلسل، من الثالث النمط البداية في ًأيضا الصومال إتبعت
 على السياسية للتسوية واضحة شروط توجد حيث مفتوح بصراع يتسم ظرف في وطنية سياسية
.تلبيتها المركزية الدولة مؤسسات تستطيع ال الواليات مستوى

 
 من طويل عهد إلى أدى ًعسكريا ًإنقالبا الصومال شهدت ،١٩٦٠ عام في تحقق الذي االستقالل من عقد بعد

 ،١٩٩١ عام في به اإلطاحة إلى أدى مما الثمانينيات، في لحكمه المعارضة وازدادت .بري سياد اللواء حكم
 عام في إستقاللها - الغربي الشمال في - صوماليالند وأعلنت .٨العشائر بين أهلية حرب في البالد فانزلقت

 هياكل - الشرقي الشمال في - بونتالند وأقرت .٢٠٠٠ عام في منتهاها بلغت دستور بناء عملية وبدأت ١٩٩١
 ًأيا فإن النار، إطالق لوقف عدة اتفاقات على تفاوضت المتحدة األمم أن ورغم .١٩٩٨ عام في ذاتي حكم
 جرت ،١٩٩٥ مارس/آذار في الصومال من المتحدة األمم انسحاب وبعد .العنف إنهاء يستطع لم منها

).٢٠١٠ وابراهيم ساالكس( بالفشل جميعها منيت ولكن الفصائل، بين اتفاقات على للتفاوض عدة محاوالت

إتفاقات السالم والدستور المؤقت األول
 أرتا في عقد الذي الصومالي، الوطني السالم مؤتمر أطراف تبنت ،٢٠٠٠ أغسطس/وآب مايو/أيار بين

 الوطنية الحكومة اإلعالن شكل .االنتقالي الحكم هياكل شمل سالم اتفاق وهو - آرتا إعالن ،)جيبوتي(
 اإلطار يوفر إنتقالي سياسي اتفاق وهو - االنتقالي الوطني والميثاق االنتقالي الوطني والبرلمان االنتقالية
 موحدة دولة إلى الصومال تحويل في يتمثل الهدف كان )٢ :٢٠١٣ أسامواه عطا( الطوارئ لحكومة القانوني

).٢٠ :٢٠١٣ برايدن( إدارية منطقة١٨ و قوية، حكومة ذات
 

 السالم أشكال من شكل بتحقيق البداية في ساهم آرتا في عليه المتفق الحكم إطار أن من الرغم على
 عارضه فقد وأفريقية، عربية دول من فضفاض تحالف ومن المتحدة األمم من بدعم وحظي السلبي

 في ًفيدراليا ًنظاما دعم الذي إثيوبيا، من والمدعوم ًحديثا المشكل واالصالح للمصالحة الصومالي المجلس
.مجراه الصراع عاود فيما ).٢٠١٠ وابراهيم صالح( الصومال

 المعنية الدولية الحكومية الهيئة من بدعم آخر، مصالحة مؤتمر أسفر ،٢٠٠٢ أكتوبر/األول تشرين في
 نص لكنه انتقالية، سياسية ترتيبات أخرى مرة تضمن سالم اتفاق وهو - إلدوريت إعالن توقيع عن بالتنمية،

 ).٢٠١٠ وابراهيم، ساالكس‘ (آرتا في أقر الذي الوحدوي النظام ينقض فيدرالي، نظام إنشاء ضرورة’ على
 اتحادية وحكومة ًعضوا ٢٧٥ من مكون انتقالي اتحادي برلمان حل ،٢٠٠٤ أغسطس/آب في لذلك، ونتيجة
 جديد انتقالي اتحادي ميثاق واعتمد االنتقالية الوطنية والحكومة االنتقالي الوطني البرلمان محل انتقالية
.إتحادية جمهورية ًرسميا الصومال فيها يعلن التي األولى المرة هي هذه كانت .ًمؤقتا ًدستورا

 السكان احتياجات تلبية على قدرتها لتعزيز تشاركية أكثر مؤسسات بناء وإلدوريت آرتا إعالنا حاول
 يسمى ما باستخدام الجديدة االنتقالية الهياكل اختيار وجوب على اإلعالنان هذان نص حيث .ومطالبهم

٤ صيغة  ر،ِالد الدارود، الهوية، – الكبرى األربع للعشائر المقاعد من ٍمتساو عدد حجز تم حيث للتمثيل، ٥,
٠ الباقي وخصص - والرحاوين  لهذه التمثيلي الطابع فإن ذلك، ومع .وللنساء أصغر عشائرية لجماعات ٥,

 وانطباع داخلي حزبي صراع شابها التي المشَـكَـلة الحكومات وكذلك متزايد، تشكيك موضع كان الصيغة
) ٢ ؛٢٠٠٨ الدولية األزمات مجموعة( الفاعلية بعدم عام

مواعيد نهائية غير واقعية ومحاوالت إلحراز تقدم في عملية التسوية السياسية
 )٨ الفقرة ،١١ المادة( الصومال في الفدرالي النظام فكرة على بالعمل االنتقالية االتحادية الحكومة كُـلفت

 موعد أنه ًمتأخرا وتبين ،)٩ الفقرة ،٧١ المادة( ونصف سنتين غضون في وطني اتحادي دستور وإعداد
 التوترات تفاقم إلى فرضه أدى وقد للجدل، ًمثيرا يزال ال الفيدرالي النظام مفهوم كان .واقعي غير نهائي

 جديدة موجة اندلعت ).٢١ ،٢٠١٣ برايدن( المتنافسة الجماعات مواقف تصلب في وساهم ًمسبقا الموجودة
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دروس من عمليات صعبة :دراسات الحالة .٤

 هذه بعض إشراك من الرغم وعلى ،٢٠٠٦ عام في إسالمية وجماعات االتحادية الحكومة بين العنف من
 في جديدة عنف أعمال اندلعت االنتقالية، االتحادية الحكومة والية وتمديد الحكم، هياكل في الجماعات

.متوقفة الدستور وضع عملية وظلت ؛٢٠٠٩ عام
 

 إلى االنتقالية االتحادية الحكومة شرعية ضعفت التمرد، حرب من عامين بعد ،٢٠١١ سبتمبر/أيلول بحلول
 اعتمدت التنمية، وشركاء المتحدة األمم من قوي وبإلحاح .ًكثيرا الدستورية العملية وتأخرت كبير حد

 إلنهاء األولوية ذات المهام حدد انتقالي سياسي اتفاق - االنتقالية المرحلة إلنهاء الطريق خارطة الحكومة
.الرشيد والحكم والمصالحة والدستور األمن مثل ،٢٠١٢ أغسطس/آب ٢٠ قبل االنتقالية المرحلة

 أطراف مع االنتقالية االتحادية الحكومة التقت ،٢٠١٢ فبراير/شباط وفي ٢٠١١ ديسمبر/األول كانون في
 هذه تهدف .الثاني وغاروي األول غاروي بمبادئ سمي ما على لالتفاق )بونتالند( غاروي في أخرى صومالية

 البرلمان وتشكيل الدستور وصياغة الفيدرالية، أسس بناء عملية على أكبر منهجي طابع إضفاء إلى المبادئ
 االنتهاء ضرورة على الوثيقتان وشددت .٩االنتخابي النظام وتصميم االنتقالية انتهاءالفترة بعد االتحادي

 /آب ٢٠ أقصاه موعد في االنتقالية الفترة انتهاء مع ،٢٠١٢ أبريل/نيسان ٢٠ بحلول دستوري مشروع إعداد من
.٢٠١٢ أغسطس

التنافس في عمليات صياغة الدستور والدستور المؤقت الثاني
 كان تقدمها لكن الدستور، بصياغة مكلفة مستقلة اتحادية دستورية هيئة االنتقالي الفيدرالي الميثاق أنشأ

 االتحادية الحكومة شكلت ،٢٠١١ لعام الطريق خارطة توقيع وبعد .الصراع وتيرة تفاقم وسط ًبطيئا
 الدستورية الهيئة بين التوترات من الرغم على .دستور مسودة لوضع الخبراء من جديدة لجنة االنتقالية

 للتسوية المفترض الشكل بشأن متضاربة نظر وجهات وجود إلى ًجزئيا تعزى التي الخبراء، ولجنة
 المرحلة، تلك في ولكن ).٢٠١٤ اينتي( واحدة مسودة النهاية في الهيئتين هاتين وضعت فقد السياسية،

 في الوثيقتين دمج تم النهاية، وفي .ًمنافسا ًنصا أعدت فنية، مراجعة لجنة الدستورية الشؤون وزير شكل
 بين والموارد السلطات توزيع األخص وعلى الرئيسية، األقسام يستكمل لم واحد توفيقي دستور مشروع

.الواليات في والوحدات االتحادية الحكومة
 

 وهي الصومالية، الوطنية التأسيسية الجمعية االنتقالية االتحادية الحكومة أنشأت ،٢٠١٢ يونيو/حزيران في
 باستخدام أخرى ومرة تقليدي، زعيم ١٣٥ رشحهم - )نساء منهم المئة في ٣٠( ًعضوا ٨٢٥ من مكونة هيئة

 ).٦٢ :٢٠١٤ اينتي ؛٤ :٢٠١٣ اسامواه عطا( وإقراره النهائي الدستور مشروع مراجعة عن مسؤولة - ٤,٥ الصيغة
 االنتقالي الفيدرالي الميثاق محل ليحل المؤقت الدستور التأسيسية الجمعية أقرت قياسي، وقت وخالل

 من ٢٠١٦ أغسطس/آب في ًنهائيا ًموعدا الجديد الدستور حدد .ثان مؤقت كدستور ٢٠١٢ يوليو/تموز في
 انتخابات إجراء )ب( ،))١٠( ١٣٢ المادة( استفتاء بموجب اعتمادها يتم نهائية وثيقة على التفاوض )أ( :أجل

.ذلك بعد شيوخ ومجلس )التالي القسم أنظر ؛٤٩ المادة( اتحادية واليات إنشاء )ج( ؛)١٣٦ المادة( وطنية

 واستبدال ،٢٠١٢ سبتمبر/أيلول في الرئيس وانتخاب ،٢٠١٢ أغسطس/آب في الجديد البرلمان افتتاح تم
 المحاوالت من الرغم وعلى الوقت، ذلك ومنذ .االتحادية الصومال بحكومة االنتقالية االتحادية الحكومة

 تزال ال ،٢٠١٦ رؤية وأطر ٢٠١٣ لعام الجديد كاالتفاق األمام، إلى الدستور بناء عملية لدفع مبادئ لوضع
.المحدد الموعد عن متأخرة العملية

بناء الدستور على مستوى الواليات
 قبل عشرة الثمان اإلدارية المناطق من منطقة أي قيام جواز عدم على المؤقت الدستور من ٤٨ المادة تنص
 الدولة في عضو والية إلى أو أخرى منطقة إلى تنضم أن وعليها بذاتها؛ قائمة فيدرالية كوالية ١٩٩١ عام

 لجنة إنشاء في التأخير ذلك في بما الواقع، أرض على الحقائق أجبرت لقد .الواليات لتشكيل الفيدرالية
 العمل على االتحادية الحكومة )٢٠١٥ نيوز غوبجوغ( ٢٠١٥ يوليو/تموز في الفيدرالي والنظام الحدود ترسيم

 ولكنه لالهتمام مثير وضع ظهر فقد .الواليات تشكيل عمليات في المعنية االقليمية األطراف مع مباشرة
 المستوى على كامل بشكل تثبت أو تحدد لم فيدرالي لهيكل إقليمية واليات أنشئت حيث تقليدي، غير

 المؤقت الدستور بعد ما فترة شهدت حيث )٢٠١٦ كراوج( ًنسبيا إيجابية النتائج كانت ذلك، ومع .الوطني
 ثالث سوى يتبق ولم ).٢٠١٦ هوش( الصومال ووسط جنوب في إضافية مؤقتة إقليمية إدارات ثالث ظهور

 تتطلب قد بمقديشو، المحيطة األخيرة، أن حين في ،ًحاليا االندماج طور في منها إثنتين :تندمج لم مناطق
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التسلسل الزمني إلتفاقات السالم والدساتير في عمليات التسوية السياسية

 لإلدارة وخاضعة بذاتها قائمة فيدرالية منطقة أو فيدرالية والية تصبح بأن لها للسماح ًدستوريا ًإصالحا
.المركزية

 قد الوطني، السالم بناء من أكثر ًنجاحا المحلي السالم بناء يحرز عندما أنه الواليات تشكيل عملية توضح
 المستوى على العملية في المساهمة في ًدورا األقاليم مستوى على السياسية التسوية عمليات تؤدي

.األسفل من الدولة بناء خالل من الوطني

السعي إلى تعزيز التمثيل عبر نظام انتخابي جديد
 انتكاسات من ًأيضا ٢٠١٢ لعام المؤقت الدستور في عليه المنصوص االنتخابي النموذج تصميم عانى

 في جاء لما ًخالفا ،ًرسميا االتحادي والبرلمان االتحادية الحكومة اعترفت ،٢٠١٥ يوليو/تموز ففي .وتأخيرات
 ).٢٠١٦ الدساتير بناء شبكة( ٢٠١٦ عام في ممكنة تكون لن ‘األول الفائز نظام’ انتخابات بأن المؤقت، الدستور

 .األركان مكتملة انتخابات إجراء أي أوسع، وتمثيل أكبر مشاركة لضمان جديد نموذج تصميم وسيتعين
 يختار آلية قرر - الوطنيين القادة منتدى إسم ًالحقا عليه أطلق - وطني استشاري منتدى أنشئ ولذلك

 مجلس من ًعضوا ٢٧٥ بدورها تنتخب ،ًعضوا ٥٠ منها كل تضم انتخابية هيئة ٢٧٥ ًتقليديا ًزعيما ١٣٥ بموجبها
.النواب

 
 ٢٠١٦ لعام االنتخابي النموذج على يصادق الذي هو االتحادي البرلمان أن أعلن السياسي االتفاق هذا أن ومع

 وافق التي االنتخابية اإلجراءات يشرع ًمرسوما ٢٠١٦ مايو/أيار ٢٢ في الرئيس أصدر تنفيذه، آلية وعلى
 على التصويت في أخرى مرة االتحادي البرلمان فشل على ًردا جاء المرسوم إن ويُـقال .القادة منتدى عليها

).٢٠١٦ األمن مجلس ؛٢٠١٦ أولوسو( االنتقادات رغم الدولي المجتمع بتأييد وحظي السياسي، االتفاق

معطلو عملية التسوية السياسية وتمثيلهم المحتمل
 في الطويل األهلي الصراع في األبرز الطرف المجاهدين الشباب حركة أصبحت األصلي، الصراع تحول مع

 افتقار من الرئيسي المستفيد كانت فقد السياسية، التسوية عملية في ًطرفا ليست الحركة أن ورغم .البالد
 الفيدرالي الميثاق اعتماد فيه تم الذي العام وهو ،٢٠٠٤ عام في الحركة تأسست .المصداقية إلى العملية

 في مقديشو على األخيرة سيطرت عندما خاصة اإلسالمية، المحاكم اتحاد صفوف ضمن وبرزت .االنتقالي
 الجماعات لمحاربة اإلثيوبي التدخل ضد االنتفاضة في الحركة ساعدت ،٢٠٠٩و ٢٠٠٧ عامي وبين .٢٠٠٦ عام

 المعززة األفريقي االتحاد بعثة أجبرت ،٢٠١١و ٢٠٠٩ عامي وبين .األراضي على سيطرتها ووسعت اإلسالمية،
 مقديشو من سيما وال ،٢٠٠٦ عام منذ احتلتها التي األراضي من االنسحاب على الشباب حركة الصومال في
 حركة ضد العسكرية الحملة استمرار أن ورغم ).٩ :أ٢٠١٤ الدولية األزمات مجموعة( ٢٠١١ أغسطس/آب في

 إال )١٨ :٢٠١٤ اللوجستي األداء مؤشر ؛٧ :٢٠١٥ وتوماس برايدن ؛١٥ :٢٠١٥ موسلي( كبير بشكل أضعفها الشباب
 ومنذ .الصومال من والوسطى الجنوبية األجزاء في صغيرة بلدات في صفوفها تجميع إعادة من تمكنت أنها

 عن أسفرت النطاق واسعة معارك في البعثة بقيادة التحالف مع الشباب حركة اشتبكت ،٢٠١٥ عام أواخر
 ًتمردا ليست بأنها االدعاء على قدرتها في تكمن الحركة قوة أن بيد .الجانبين من القتلى عشرات سقوط
).١ :أ٢٠١٤ الدولية األزمات مجموعة( ًأيضا اجتماعية حركة بل فحسب، ًمسلحا

االستنتاجات األولية
 بين التوتر خاصة بصفة تظهر وهي .فريدة تحديات على وينطوي بالتعقيد الصومال في المسار يتسم

 العشائر بين نخبة اتفاق مثل - مؤقت دستور كأول - االنتقالي الفيدرالي الميثاق أن فرغم .والشرعية الوقت
 تطور ومع .الدستورية المفاوضات من ومملة طويلة فترة استلزم مما - ًوافيا يكن لم فإنه الرئيسية،

 الشرعية نزع في ساهم مما ،ًنطاقا أوسع مجتمعي بدعم للسماح ًأبدا النخبة ميثاق توسيع يتم لم العملية،
.الناشئة المعطِـلة الجماعات مصالح خدمت التي الوطنية والنخب العملية عن بسرعة

 
 سيما ال السياسية، التسوية عمليات تخرب أن المعطِـلة للجماعات يمكن كيف ًأيضا الصومال حالة توضح

 أشعلت لقد .الشرعية من ًبديال ًنوعا وتصنع النخبة، اتفاقات في ًأحيانا شرعية ثغرات من االستفادة عبر
 منع في وساهمت الجارية، السياسية التسوية عملية تعالجه لم الحكومة مع ًمنفصال ًصراعا الشباب حركة
.شرعيتها تعزيز من العملية منعت وبالتالي - تشاركية أكثر دستور بناء عملية تنظيم أو انتخابات إجراء
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دروس من عمليات صعبة :دراسات الحالة .٤

 تشكيل عمليات خالل من ًمؤخرا الواليات مستوى على السياسية التسويات تطورت سبق، مما الرغم على
 في السياسية التسوية شرعية بناء في الواليات هذه تساهم أن هو اآلن األمل .األعضاء الفيدرالية الواليات

.تشاركية أكثر دستور بناء عملية أو تمثيلية مباشرة انتخابات غياب ظل

اليمن

 مما ،ًمؤقتا ًدستورا يعادل ما وعلى انتقالي سياسي ترتيب على نفسه اليوم في التوقيع اليمن في جرى
 مجريات تغير لكن الرابع، التسلسل نمط يتبع أن باليمن يفترض كان ،ًنظريا .دستورية لعملية المجال أفسح

.القائمة الدستورية العملية إلى سالم عملية بإضافة السياسية التسوية عملية أعاق الصراع
 

 .االستبدادي صالح الله عبد علي الرئيس نظام ضد يحتجون اليمنيون بدأ ،٢٠١١ يناير/الثاني كانون في
 ًمتظاهرا ٥٠ نحو األمن قوات قتلت عندما ،٢٠١١ مارس/آذار ١٨ هي لصالح بالنسبة الالعودة نقطة وكانت

 .القدامى الحلفاء دعم يفقد وبدأ باالنشقاق، حكومته في بارزون أعضاء فبدأ .آخرين ٢٠٠ قرابة وجرحت
 األساسي هدفه كان الذي الخليجي التعاون مجلس اتفاق بصياغة الفور على الخليجي التعاون مجلس وبدأ
 رئاسة تولى الذي صالح الرئيس حكم بانهاء ٢٠١١ عام في العربي الربيع احتجاجات بعد بدأ الذي المأزق إنهاء
.االنتقالية العملية لتنفيذ آلية مع المذكور االتفاق واعتُـمد ).٢٠١٤ المسلمي( طويلة لفترة اليمن

عملية تسوية سياسية مخططة على مرحلتين
 حيز اآللية بدخول األولى المرحلة بدأت .مرحلتين من انتقالية فترة االنتقالية العملية تنفيذ آلية حددت

 ٣٠ بعد منصبه من صالح الرئيس إستقال .جديد رئيس وتنصيب مبكرة رئاسية بانتخابات وانتهت التنفيذ،
 هادي منصور ربه عبد الرئيس نائب وأصبح ،)القضائية المالحقة من حصانة منحه بعد( االتفاق من ًيوما

 ودعوا وطنية، وحدة حكومة والمعارضة هادي وشكل الوزراء، رئيس المعارضة رشحت ثم .ًمؤقتا ًرئيسا
 الخليجي التعاون مجلس اتفاق على صالح توقيع من ًيوما ٩٠ غضون في مبكرة رئاسية انتخابات إلجراء
 دستورية لجنة إنشاء إلى اضطر ذلك وبعد ،ًرئيسا هادي المبكرة االنتخابات تلك ثبتت .تنفيذه آلية وعلى

 تضمنت كما ).٧١ :٢٠١٦ الكنر أنظر الخليجي، التعاون مجلس" (الجديد الدستور إعداد على لإلشراف"
 االنقسامات تنهي أن يفترض وكان واالستقرار، األمن لتحقيق العسكرية للشؤون لجنة إنشاء األولى المرحلة

 وطنية قيادة تحت األخيرة تدمج وأن األخرى، المسلحة الجماعات مع والصراع المسلحة القوات داخل
).٢٠١٦ الكنر( بالكامل تتحقق لم األهداف هذه أن بيد .موحدة

 
 مبكرة، رئاسية انتخابات بعد هادي الرئيس بتنصيب تبدأ عامين، الثانية المرحلة تستمر أن المفترض من كان

 الجديد الدستور يأتي أن المفترض من كان كما .جديد دستور إطار في تجري عامة بانتخابات وتنتهي
 األحزاب ممثلو بينهم ًمشاركا ٥٦٥ ضم منتدى وهو - الوطني الحوار مؤتمر في تعقد مناقشات نتيجة

 المجتمع في فاعلة وأطراف والشباب والنساء والحوثيين الجنوبي الحراك ممثلي إلى باإلضافة السياسية
 خالل الجديد الدستور صياغة تتولى أن المقرر من وكان ).٢٠١٥ ترانسفيلد ؛٢٠ المادة التنفيذ آلية( المدني

 على الوطني، الحوار مؤتمر عمل انتهاء تاريخ من أشهر ستة غضون في تشكل دستورية لجنة أشهر ثالثة
 في رئاسية انتخابات )ًأيضا وربما( برلمانية انتخابات تليه استفتاء، بموجب الدستور مشروع يُـعتمد أن

).واقعية وغير( للغاية طموحة المواعيد هذه كانت ولقد .الجديد الدستور اعتماد من أشهر ثالثة غضون

 .٢٠١٣ سبتمبر/أيلول حتى يستمر أن المقرر من وكان ،٢٠١٣ مارس/آذار ١٨ في عمله الوطني الحوار مؤتمر بدأ
 فرق وإنشاء بمناقشة المؤتمر كُـلف ).٦ :٢٠١٤ هولزابفيل( عدة تأخيرات بعد ٢٠١٤ يناير ٢٥ في انتهى ولكنه
 صعدة مع محددة وتوترات ومصالح الجنوبية؛ لألقاليم الذاتي الحكم مسألة تشمل القضايا، من لعدد عمل

 العسكرية والقضايا الرشيد؛ والحكم الدولة؛ وبناء االنتقالية؛ والعدالة الوطنية والمصالحة ؛)الحوثيين(
 تضمن ).٢٠١٤ غاستون ؛٢٠١٤ حسن( التنمية وقضايا والحريات؛ والحقوق خاصة؛ كيانات واستقالل واألمنية؛

 الرئيسية، القضايا من عدد بشأن اتفاق إلى التوصل في فشل لكنه قرار، ١٨٠٠ من أكثر للمؤتمر النهائي التقرير
 واإلصالح االنتقالية، والعدالة الجنوبية، والمسألة المستقبل، في االتحادية الدولة أقاليم عدد سيما وال

 في تقدم إلحراز اآلراء لتوفيق لجنة وأنشئت ).٤٥ :٢٠١٦ الكنر( الدستور صياغة لجنة وعضوية العسكري،
).١٩ :٢٠١٥ سالزبوري( األخرى هي تنجح لم لكنها المجاالت، هذه
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التسلسل الزمني إلتفاقات السالم والدساتير في عمليات التسوية السياسية

 ضمت .الجنوب/الشمال لجنة أو ٨+٨ لجنة الرئيس أنشأ للبالد، المستقبلي االتحادي بالهيكل يتعلق فيما
 دولة اليمن تكون أن على توافق إلى وتوصلت والجنوبيين الحوثيين عن ممثلين بينهم ًشخصا ١٦ اللجنة

 المالية الصالحيات نوع على االتفاق من تتمكن لم ولكنها .أكبر ًذاتيا ًاستقالال األقاليم منح مع اتحادية
 الرئيس عين ثم ).٤ :٢٠١٤ غاستون ؛٥١ :٢٠١٥ غلوك( اليمن في األقاليم عدد على وال والسياسية، واإلدارية

 وتكون اتحادية، دولة في األقاليم عدد تحديد هي ومهمتها ًعضوا ٢٣ ضمت التي األقاليم تحديد لجنة هادي
 ستتشكل البالد أن ٢٠١٤ فبراير/شباط ١٠ في اللجنة أعلنت أسبوعين، من أقل بعد .ونهائية )عملية( قراراتها

 النهائي تقريرها أن ومع ).٢٠١٤ نيوز سي بي بي( الجنوب في واثنان الشمال في أربعة - أقاليم ستة من
 واالنفصاليين الحوثيين أن إال األقل، على واحدة انتخابية دورة بعد إقليم كل حدود مراجعة خيار تضمن

 والموارد البحر إلى الوصول الحوثيون أراد فقد ).٤ :٢٠١٤ غاستون( مباشرة التوزيع رفضوا الجنوبيين
 سالزبوري( ًواحدا ًإقليما - المحادثات في المُـمثلون األقل على أو - الجنوبيون االنفصاليون وأراد الطبيعية،

١٨ :٢٠١٥.(

صياغة الدستور واستئناف النزاع
 ًكثيرا قيّـد الذي ٢٦ رقم الجمهوري بالقرار الدستور صياغة لجنة هادي إدارة شكلت ،٢٠١٤ مارس/آذار ٨ في

 لجنة لتقرير ًوفقا أقاليم ستة تضم اتحادية كدولة اليمنية الجمهورية بتعريف أمامها المتاحة الخيارات
 ،ًجدا ًقصيرا ًزمنيا ًجدوال القرار حدد كما .والجنوبيين الحوثيين استياء ًمتجاهال ،)٢ المادة( األقاليم تحديد

 ،)٦ المادة( اللجنة أعضاء تعيين تاريخ من عام من أقل قبل الدستور مشروع على استفتاء إجراء إلى ودعا
 مادة( الدستور مشروع نشر عند تنظيمها يجب كان عامة مشاورات إلجراء ًكافيا وقتا يترك لم الذي األمر

 صياغة عن مسؤولة معينة كهيئة الدستور، صياغة لجنة مصداقية من تزيد أن للمشاورات يمكن كان ).٢٩
.ًعموما السكان ومطالب احتياجات ًجزئيا األقل على وتلبي الدستور، ومسودة الجديد، الدستور

 
 مخرجات تنفيذ على للرقابة الوطنية الهيئة جمهوري بقرار هادي الرئيس أنشأ ،٢٠١٤ أبريل/نيسان ٢٤ في

 )األجر مدفوع غير( تطوعي أساس على المؤتمر في ًسابقا ًعضوا ٨٢ ضمت التي الوطني، الحوار مؤتمر
 صراع من ًجزءا السلطة أصبحت ما سرعان .الدستور صياغة لجنة على باإلشراف وكُـلفت )٤٨ :٢٠١٦ الكنر(

 المتزايدة قوتهم بأن الحوثيون يشعر لم حيث ،)٤٨ :٢٠١٦ الكنر( والحوثيين االنتقالي النظام بين ًتوترا يزداد
 وسع حيث الصراع، تصاعد ذلك، غضون في .الجديد التنظيم في تمثيلهم في صحيح بشكل انعكست

 محافظة خارج األراضي على سيطرتهم ،٢٠١١ عام في صالح نظام ضد االنتفاضات دعموا الذين الحوثيون،
.٢٠١٤ سبتمبر/أيلول في صنعاء العاصمة إلى ًوصوال اليمن، شرق شمال في صعدة،

 تشكيل على نص الذي الوطنية والشراكة السلم اتفاق النزاع أطراف جميع وقعت ،٢٠١٤ سبتمبر/أيلول ٢١ في
 مؤتمر عمل فرق بعض نتائج لتنفيذ خطة وضع إلى باإلضافة - ًأيضا هادي الرئيس برئاسة - جديدة حكومة
 مع بالتوازي ).٢٠١٤ تايمز يمن( الجنوب وقضية صعدة بقضية المعنية تلك ًوتحديدا الوطني، الحوار

 ستة إلى اليمن يقسم دستور مشروع الدستور صياغة لجنة وضعت والشراكة، السام اتفاق تنفيذ محاوالت
 ٦ في هادي حكومة ضد بانقالب وقاموا عليه، الموافقة الحوثيون رفض متوقع، هو وكما .اتحادية أقاليم
 تشكيل’ عن واإلعالن البرلمان حل من النظام بقوة مقارنة المتزايدة قوتهم مكنتهم ثم .٢٠١٥ فبراير/شباط

 المتحدة األمم إدارة‘ (عليا ثورية لجنة قبل من ًمؤقتا البالد وإدارة أعضاء خمسة من مكون رئاسي مجلس
).السياسية للشؤون

محادثات السالم ومحاوالت إعادة التسوية السياسية إلى مسارها
 مارس/آذار فمنذ .الدستور صياغة وعملية األصلية السياسية التسوية عملية على الصراع تحول طغى لقد

 القوات بمساعدة( الحوثيين بين ًأساسا رحاها وتدور ضراوة تزداد أهلية حرب من اليمن يعاني ،٢٠١٥
 حكومة بين اآلخر هو متوقع غير تحالف وبين )متوقع غير مصلحة زواج إطار في لصالح المؤيدة العسكرية

 من وغيرهم السنة واإلسالميين الجنوبيين، واالنفصاليين هادي، يرأسها التي الضعيفة الوطنية الوحدة
 بقيادة الدولي التحالف من وبدعم )١٢ :أ٢٠١٦ الدولية، األزمات مجموعة( صالح/الحوثي كتلة خصوم
 بين التنافس وفر حيث بالوكالة، حرب إلى األهلية الحرب تحولت ما وسرعان .السعودية العربية المملكة

 كل يتلقى حيث[ الداخلية اليمنية المعارك رقعة فيه تتوسع الذي الجيوستراتيجي الوضع’ وإيران السعودية
 الصعوبة شديد وضع في والتطرف االستقطاب إلى أدى مما ]الدولتين هاتين إحدى من المساعدة معسكر

 جميع وانسحب المفاوضات، األهلية الحرب علقت كما ).٢٦ :أ٢٠١٦ الدولية، األزمات مجموعة' (ًأصال
.اليمن من الدوليين المتحدة األمم موظفي
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دروس من عمليات صعبة :دراسات الحالة .٤

 
 .قوي دولي ضغط تحت ،٢٠١٥ يونيو/حزيران حتى جنيف في السالم محادثات من األولى الجولة تُـعقد لم

 ووقف الثقة، وبناء اإلنسانية، المساعدات وصول مثل جوهرية، قضايا بشأن التفاوض في األطراف تبدأ ولم
 ،٢٠١٥ديسمبر/األول كانون في الثانية الجولة في إال ٢٠١٦ عام أوائل في آخر اجتماع وعقد النار إلطالق دائم

 في المتحدة األمم نظمتها مشاورات جرت الجولتين، بين الفترة وفي ).٢٨ :أ٢٠١٦ الدولية األزمات مجموعة(
 /األول كانون ١٥ وفي .العنف وإنهاء سياسية محادثات إلى بالحاجة ًتدريجيا النزاع طرفا فيها وأقر عُـمان،

 الحوثيون عليه وافق أيام، سبعة لمدة النار إلطالق ًوقفا السعودية تقوده الذي التحالف أعلن ،٢٠١٥ ديسمبر
 ٢ في ًرسميا النار إطالق وقف انتهى ).أ٢٠١٦ الدولية األزمات مجموعة( الفور على انتهكاه النزاع طرفي لكن

 كانون ١٤ في عقدها والمقرر المتحدة األمم ترعاها التي السالم محادثات وأرجئت .٢٠١٦ يناير/الثاني كانون
 في والقاعدة اإلسالمية الدولة تنظيم ووسع النزاع، طرفي بين العسكري الجمود واستمر .٢٠١٦ يناير/الثاني

 دخل ).٢٠١٦ الدولية األزمات مجموعة( اليمن أنحاء جميع في العسكرية عملياتهما العربية الجزيرة شبه
 سالم محادثات وبدأت - القتال استمرار رغم - ٢٠١٦ أبريل/نيسان ١١ في التنفيذ حيز آخر نار إطالق وقف

 الموالية القوات بأن تأكيدات إثر’ مشاركتهم الحوثيون أكد أن بعد ٢٠١٦ أبريل/نيسان ٢٢ في الكويت في
)٢٠١٦ رويترز( وجيزة فترة بعد انهارت لكنها ،)٢٠١٦ الجزيرة‘ (النار إطالق وقف ستحترم للحكومة

 ،)٢٠١٦ سبتمبر/أيلول حتى يتحقق لم ما وهو( احترامها تم النار إطالق وقف اتفاقات أن اقترضنا لو حتى
 الذي ما هو هنا الرئيسية األسئلة أحد فإن جديدة، سياسية تسوية عملية عن أسفرت السالم محادثات وأن

 لحملة يخضع وهل واستبداله، تجاهله يجب هل .٢٠١٥ يناير/الثاني كانون دستور مشروع حيال فعله يجب
استفتاء؟ عبر عليه يصوت أو/و ويعدل عامة، مشاورات

االستنتاجات األولية
 تسوية بإطار االلتزام غياب في دستور بناء صعوبة وليبيا، للصومال بالنسبة الشأن هو كما اليمن، مثال يبين

 الخالفات حل من يتمكن لم الوطني الحوار فمؤتمر ).أولية بصيغة كان ولو( عام بوجه عليه متفق سياسية
 الكنر( استشاري بدور اكتفى لو فائدة أكثر يكون أن يمكن وكان السياسية، التسوية معايير بشأن العديدة

 على العبء إلقاء في عليه تستند سياسي اتفاق دون الدستور بناء عملية دفع محاولة تسببت لقد ).٢٠١٦
 جميع من واسع تأييد دون قرارات اتخاذ على الرئيس وأجبرت تحمله، تستطع لم التي الدستورية العملية

 جديدة مرحلة العملية على طغى ما سرعان لذلك، .للبالد االتحادي التقسيم بشأن وخاصة المعنية، األطراف
 الطابع يكتسب بدأ الذي الهش السياسي االستقرار زعزعة من زادت بالوكالة، حروب فيها بما الصراع، من

 كارلينو ؛٥١ :٢٠١٤ حسن ؛٦١ :٢٠١٦ الكنر( الخليجي التعاون مجلس عملية من األولى المرحلة في المؤسسي
.جديد من السياسية التسوية عملية بدء على األطراف أجبر مما ،)٢٠١٤

استنتاجات أولية من دراسات الحالة
 إلى للتوصل كطريقة الدستور بناء عملية تعقيد مدى مختلفة، بطرق وليبيا، واليمن الصومال تجارب تبين

 التزام إلى عادة الدساتير تستند .ًفعليا االتفاق ينعدم حيث الدولة، في للسلطة جديدة خارطة على اتفاق
 هذه في أنه بيد .سياسي ومجتمع أساسية، وقيم للدولة، محدد إداري إقليمي تكوين :يلي بـما مشترك
 العملية أو السياسية التسوية بشأن األساسي االتفاق يكون ما ًغالبا النزاع، من والمتضررة الهشة البيئات
 على متكرر بشكل أخرى سالم عمليات أو النزاعات تطغى أن ويرجح ،)ًمعدوما أو( ًضعيفا إليها المؤدية

.الدستور وضع عملية
 

 البيئات في سيما ال السياسية، التسوية لعملية المناسب التسلسل اختيار أن الثالثة البلدان دراسة توضح
:مثل ظرفية، عوامل على كبير بشكل يتوقف النزاع، من والمتضررة الهشة

ونطاقه؛ الصراع طبيعة•
؛)المستبعدة أو( المشاركة األطراف أنواع•
المؤسسي؛ لإلطار )السابق النظام أو( الصراع إضعاف مدى•
و وكثافتها؛ الدولية التدخالت أشكال•
.بالكامل بتعطيلها تهدد أو العملية تدعم قد حرجة منعطفات ظهور•
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التسلسل الزمني إلتفاقات السالم والدساتير في عمليات التسوية السياسية

 سالم اتفاقات من ًمباشرا ًمسارا تتبع التي السياسية التسوية تكون ،ًتعقيدا األكثر الحاالت في لذلك، نتيجة
 تمر األحيان، من كثير ففي .القاعدة وليس االستثناء هي نهائي دستور إلى انتقالية سياسية ترتيبات إلى

 نهائي دستور إلى منها قليل عدد سوى يتوصل وال متكررة، انتقالية بمراحل الدستور ووضع السالم عمليات
.الصراع مجريات تغير مع أخرى عمليات تنهار فيما واسعة، بمشاركة سياسية تسوية يعكس

 واليمن، والصومال ليبيا سيما وال الورقة، هذه تناولتها التي والعشرين الثالثة البلدان في الظروف وتتميز
:التالية العامة بالخصائص

 الجماعات بعض إقصاء لدرجة مكتمل غير ًأحيانا يكون الدستور وضع إليه يستند الذي السائد التوافق .١
.الدستور بناء عملية استقرار تزعزع أن يمكن التي الرئيسية

 جديدة سياسية وتجمعات صراعات إلى السياسي االتفاق ضعف عن الناجم السياسي الفراغ يؤدي قد. ٢
.إليها التوصل تم اتفاقات أي تبطل

 الدستور وضع عملية على تطغى جديدة تفاوض عملية إيجاد في الجديدة السياسية الوالءات تبدأ قد . ٣
.محلها تحل أو تقوضها بطرق

 الكثير تولد أن المعنية السياسية األطراف من كاف تأييد غياب ظل في تُـدار قوية تشاركية لعملية يمكن . ٤
.يحبطها النهائية للنتيجة النخبة قبول عدم ولكن للدستور، واألفكار الطاقة من

 ترتيبات أو سالم اتفاقات أو النار إطالق لوقف اتفاقات في عليها المتفق الزمنية الجداول تؤدي قد . ٥
.فعال دستوري إطار استكمال إلى تفضي ال بطرق الدستور وضع عملية تقييد إلى مؤقتة

 بعملية الوثيق ارتباطها بحكم تتطلب دستورية، معوقات على للتغلب آليات إيجاد الصعب من يكون قد . ٦
.التدخل شرعية تأكيد في صعوبة تواجه قد الدولية الجهات ولكن لحلها، خارجية ًوضغوطا وساطة السالم

 هذه تحدد وقد .المسار على الخاصة شروطها تفرض قد فإنها رئيسي، بدور دولية جهات تضطلع عندما . ٧
.الفعالة الدستورية الممارسة لمتطلبات منه أكثر واأليديولوجية المحلية لمصالحها ًوفقا الظروف

 الدستورية لاللتزامات مخالف نحو على تتصرف عندما المحلية النخب ًأحيانا الدولية الجهات تدعم . ٨
 هذه تحاول التي ‘الدستورية بالقواعد االلتزام’ فكرة يقوض ذلك لكن الدستور، وضع عملية ‘إنقاذ’ بغية

.تعزيزها الجهات

 

الهوامش

 - والرحاوين والهوية ر،ِوالد الدارود، - رئيسية عشائر أربع العشائر على القائم الصومالي المجتمع يضم .٨
 األخيرة تبني قد .بطون/فرعية عشائر إلى بدورها مقسمة أسرية ًأنسابا العشائر تشكل .صغيرة عشائر وعدة

).٢٠١٥ شميت( الحرب بدوافع )مؤقتة( تحالفات

 الفترة بعد لما االتحادي البرلمان اختيار الرئيسية األطراف أقرت ،٢٠١٢مارس /آذار في جالكايو اتفاق في .٩
).٦٤ :٢٠١٤ اينتي ؛٨ :٢٠١٣ أسامواه عطا( جديد انتخابي نظام من ًبدال ٤,٥ الصيغة باستخدام االنتقالية
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إدارة تسلسل اتفاقات السالم والدساتير :الخالصة .٥

إدارة تسلسل اتفاقات السالم والدساتير :الخالصة .٥

 نتائج تحقيق الخيارات بعض تدعم مدى أي وإلى إذن، المناسب التسلسل وضع مسار اختيار يحدد الذي ما
الفعال؟ الدستوري والنظام المستقرة السياسية التسوية صعيد على معينة

 السالم، إلى الصراع من انتقال عمليات تتضمن أعاله الموضحة األربعة فالنماذج .التعميم ًجدا الصعب من
 المدة طول )أ( بينها الطرق، من عدد في ًأيضا تتنوع عامة، تسلسل أنماط ضمن تصنيفها رغم بدورها، وهذه
 المحتوى )ج( إبرامها، على العمل يجري التي أو الضرورية االتفاقات عدد )ب( العملية، تستغرقها التي

.السياسية التسوية وعملية الدستور صياغة عملية بين العالقة )د( ذلك، من األهم وربما لالتفاقات، المحدد

 بسبب ًجزئيا ممكنة الصلة ذات والمستجدات المحدد التسلسل كان المثال، سبيل على أفريقيا، جنوب في
 وفي .المؤقت الدستور في أساسي بشكل تجلت واسعة، بموافقة مقبولة سياسية تسوية إلى التوصل

 مكتملة، غير مفاوضات لمواصلة جوهرها، في الدستور، بناء عملية استخدمت نيبال، مثل أخرى، حاالت
 في الدولة ومؤسسات الحكم هياكل بشأن اتفاق صياغة النهائية الدستورية العملية تواصل أن يجب حيث
 وجود عدم يؤدي أخرى، بلدان وفي .جيد دستوري نص إلى سابق اتفاق بتحويل االكتفاء من ًبدال البالد،
 ودساتير انتقالية ترتيبات خالل من واالنتقال الدستور، لبناء اإلضافية العمليات من مزيد إلى سياسي اتفاق

.نهائية دساتير إلى مؤقتة

 هو ما’ أكثر يحددها بل ،‘الممارسات أفضل’ تحددها ال التسلسل خيارات أن البداية منذ ندرك أن المهم من
 على وتؤثر التسلسل تقرر التي المدى وطويلة المدى قصيرة المتطلبات أنواع ١-٥ الجدول ويعرض ‘.ممكن
 وقد .المواطنين حقوق وحماية الحكم آليات تنسيق على بالفعل قادر دستوري نص إلى التوصل فرص
 في التسلسل ونموذج السياسية التسوية عملية نوع على مختلفة ًآثارا المتطلبات هذه بين التفاعل يرتب

 نمط على ًأحيانا يحثون )ًودوليا ًمحليا( القرار أصحاب أن إلى تشير أعاله الحالة دراسات أن بيد .ما بلد
.وخيمة بعواقب ويهدد نجاحه احتماالت يضعف ما وهذا المحددة، الظرفية العوامل رغم معين تسلسل

 ونظام النزاع، إنهاء في حاسمة النخب بين سياسية تسوية( هدفين لبلوغ المزدوج الجهد إلى النظر ينبغي
 بل ،‘الممارسات أفضل‘ خيار خالل من ليس )وتطويرها التسوية تلك على الحفاظ يستطيع فعال دستوري

 والتي األجل، وطويلة األجل قصيرة المتطلبات بتلك المتعلقة المعضالت من مجموعة إدارة كيفية خالل من
 األطراف بين االتفاق ألن المفاضلة هذه تنشأ .خيارات من جملة بين مفاضلة بأنها فهمها ًأيضا يمكن

 لضمان ضروري المبدئية المتطلبات من أوسع مجموعة لكن سياسية، تسوية إلى للتوصل ضروري المتحاربة
.بينها فيما ًأحيانا تتعارض المتناقضة المتطلبات وهذه القانون؛ وسيادة الدستورية الفعالية
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التسلسل الزمني إلتفاقات السالم والدساتير في عمليات التسوية السياسية

السياسية للتسوية المدى وطويلة المدى قصيرة المتطلبات :١-٥ الجدول

متطلبات طويلة المدىمتطلبات قصيرة المدى

هياكل سياسية وقانونية عادلة وفعالة :السالم اإليجابيإنهاء العنف :السالم السلبي

 اتفاق مبدئي :أولية بين النخب السياسية ‘صفقة’
 قوي وواضح بشأن المشاركة في السلطة، يسهل

عملية االنتقال

 مجموعة من الترتيبات تظل منفتحة وتلبي االحتياجات :ترتيبات مؤسسية مرنة
الجديدة للمشاركة بمرور الوقت، وال تخضع ألي فرد أو مجموعة نخبوية محددة

 التزام سريع بوقف إطالق النار وإطار :السرعة
مؤسسي جديد

 مجموعة من المؤسسات القانونية والسياسية تنشئها وتديرها جهات محلية :الوقت
تحظى بموافقة كافية لتكون فعالة

 إشراك األطراف وجماعات المصالح :إشراك النخبة
الرئيسية

‘الصالح العام’ مشاركة اجتماعية واسعة النطاق والتزام بتحقيق :إشراك المجتمع

 التخطيط الواضح إلشراك أو استبعاد األطراف
المعطلة الرئيسية

 القدرة على مراجعة قرار إشراك أو استبعاد األطراف المعطلة في التسوية الدستورية
 إيجاد طرق إلشراك أطراف ًوتمكين التطور الدستوري المستمر الذي يتطلب أحيانا .

معطلة سبق استبعادها أو تقييد قدرتها على عرقلة العملية

 التزام دولي كاف وتنفيذ :الضمانات الدولية وتنفيذها
اإلتفاق األولي للتغلب على اإلحجام عن تنفيذه

 أنظمة دستورية مالئمة وفعالة بالنسبة :والموافقة عليها ًتبني العملية محليا
لألشخاص الذين تحكمهم

 دقيقة إدارة السياسية للتسوية األجل طويلة والمتطلبات األجل قصيرة المتطلبات بين التعارض يتطلب
 أو( منها االستفادة يمكن مختلفة، وعيوب مزايا على التسلسل خيارات تنطوي ولذلك، .بينهما للمفاضالت

.أفضل بشكل فهمت إذا )حدتها من التخفيف

 السلبي السالم أشكال من شكل توفر الضروري من .المستدام السالم بناء مقابل الضروري السالم إحالل .١
 أن رغم ولكن .نهائي دستوري ترتيب على التفاوض بدء قبل - العنف غياب أو )-١٨٣ :١٩٦٩ غالتونغ(

 على موافقتها قبل السلطة في بالمشاركة دستورية ضمانات على الحصول في ترغب قد المسلحة األطراف
 يجب ‘:صفقة’ مجرد من أكثر الدستوري النظام يكون أن يقتضي المدى طويل سالم بناء فإن السالح، إلقاء
 طاولة على المسلحة األطراف تقدمه مما أوسع بطريقة والمصالح الناخبين مجموعات يعكس أن

 مؤقتة دساتير أو/و مؤقتة ترتيبات خالل من مراحل على الدستور وضع عملية تنظيم إن .المفاوضات
 كافية مستقبلية قدرات بناء وبين المسلحة لألطراف كافية ضمانات تقديم بين التوازن تحقيق يسهل

 العبء تحمل على الدستور صياغة عملية يجبر أن ًأيضا يمكنه ولكن .وتعميقها الدستورية ‘الصفقة‘ لتوسيع
.السياسية للتسوية األساسية المعايير حول اتفاق إلى للتوصل الثقيل

 لتلتزم يكفي بما دائم دستور إلى التوصل بين ًأيضا تعارض ثمة .الدائم النص مقابل المؤقت االتفاق. ٢
 تغيير عمليات أمام ًمفتوحا الدستور ذلك ترك وبين كافية، ضمانات على وتحصل ًتماما به المسلحة األطراف

 التوقيت وقضايا التسلسل منهجية وعلى .مستمرة دستورية صياغات ذلك في بما - المستقبل في جديدة
 وقف على للموافقة والعسكرية السياسية لألطراف كافية الضمانات )أ( بين ًتوازنا تحقق أن الصلة ذات

.الوقت بمرور تشاركية دستور بناء عملية لتمكين الكافي االنفتاح )ب( القتال

 سوى ًغالبا تترك ال الدستورية والخطوات السالم عمليات إن .الوقت متطلبات مقابل السرعة شرط. ٣
 فيها الواسعة المشاركة وضمان الدساتير إعداد ولكن .التغيير خاللها يمكن ًجدا قصيرة زمنية فترات

 الترتيبات بعض لتنفيذ المطلوبة السرعة بين العملية توازن أن يجب ولذلك، .ًطويال ًوقتا يستغرقان
.الدستور إلعداد الالزم الوقت وبين األمر، لزم إذا االنتقالية

 سواء حد على الواسعة والمشاركة العسكري - السياسي القبول يعتبر .النخبة ميثاق مقابل المشاركة. ٤
 .العملية من مختلفة مراحل في مختلفة بطرق تأمينهما ويجب الدستوري، لإلطار المستقبلي للتنفيذ مهمين
 وضع لعملية الرئيسي الضامن هي الواسعة والمشاركة االنتخابات أن تعتبر الدولية األطراف أن ورغم

 السياسية التسوية وصياغة فهم على قدرتها على ًأيضا يتوقف العملية هذه نجاح فإن تشاركية، دستور
 العالقة مالحظة المهم من ذلك، على عالوة .الرئيسية المفاوضات طاولة إلى الجالسون عليها يتفق التي

 بذل يتطلب وهذا .الحاالت هذه بعض في المسلحة والجماعات السياسية النخب بين ًأحيانا الضعيفة
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إدارة تسلسل اتفاقات السالم والدساتير :الخالصة .٥

 احتياجات يمثل أو يعكس المفاوضات طاولة على السياسية النخب عليه تتفق ما أن لضمان الجهود
.العملية لتخريب ًمصدرا تصبح قد التي المسلحة، الجماعات ومطالب

 إلى حاجة هناك تكون قد ،)المحتملين( المعطلين وقوة لطبيعة ًتبعا .استبعادهم أو المعطلين إشراك. ٥
 انحراف لتفادي العملية أثناء محددة مفاصل في محددة جماعات استبعاد أو إشراك عواقب لتقييم خطط

 فرص ظهور ومع العملية، تطور مع الخطط هذه تتغير وقد .الخارج من أو الداخل من مساره، عن المشروع
.جمهورهم لمطالب االستجابة أو سابقة معطِـلة أطراف إلشراك

 إلى حاجة هناك تكون قد المؤسسي، اإلطار لحالة ًتبعا .بالكامل محلية عملية مقابل الدولية الضمانات. ٦
 شروطها تفرض قد الجهات هذه لكن .السالم اتفاق أو النار إطالق لوقف االمتثال تضمن دولية جهات

 أن أي - األرض على شرعية لديهم أن من التأكد عليهم ،ًفعاال التدخل هذا يكون ولكي .العملية على الخاصة
).المعقولة( المحلية والمطالب االحتياجات تلبي االتفاقات
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أفغانستان
 ،)بون اتفاق( الدائمة الحكومية المؤسسات إنشاء يعاد ريثما أفغانستان في المؤقتة الترتيبات بشأن االتفاق

.٢٠٠١ ديسمبر/األول كانون ٥
 

البوسنة والهرسك

١٩٩٥ للسالم، دايتون إتفاق
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_DaytonAgreement.pdf

)بابوا غينيا الجديدة( بوغانفيل

١٩٩٤ الجديدة، لبوغانفيل ميريغيني ميثاق
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ 
PG_941125_The%20Charter%20of%20Mirigini%20for%20a%20New%20Bougainville.pdf

٢٠٠١ للسالم، بوغانفيل اتفاق

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ 
PG_010830_BougainvillePeaceAgreement.pdf

٢٠٠٤ لعام المستقل بوغانفيل إقليم دستور

http://www.paclii.org/pg/constitution-bougainville-2004.html

بوروندي

١٩٩٤ الحكم، اتفاقية تجسد اتفاقية المتحدة، لألمم التابع األمن مجلس
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ 
BI_940910_AgreementEmbodyingConventionOnGovernance.pdf

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_DaytonAgreement.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/PG_941125_The%20Charter%20of%20Mirigini%20for%20a%20New%20Bougainville.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/PG_941125_The%20Charter%20of%20Mirigini%20for%20a%20New%20Bougainville.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/PG_010830_BougainvillePeaceAgreement.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/PG_010830_BougainvillePeaceAgreement.pdf
http://www.paclii.org/pg/constitution-bougainville-2004.html
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BI_940910_AgreementEmbodyingConventionOnGovernance.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BI_940910_AgreementEmbodyingConventionOnGovernance.pdf
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١٩٩٨ المؤقت، الدستور

http://www.constitutionnet.org/files/ 
transitional_national_constitution_and_transitional_constitution_act_1998-2001_0.pdf

٢٠٠٠ ،)أروشا اتفاق( بوروندي في والمصالحة للسالم أروشا اتفاق

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ 
BI_000828_Arusha%20Peace%20and%20Reconciliation%20Agreement%20for%20Burundi.pdf

٢٠٠١ الثاني، المؤقت الدستور

http://www.chr.up.ac.za/chr_old/hr_docs/constitutions/docs/BurundiC

٢٠٠٥ النهائي، الدستور

https://www.constituteproject.org/constitution/Burundi_2005.pdf

كمبوديا

١٩٩١ كمبوديا، حول باريس لمؤتمر النهائي القرار المتحدة، لألمم التابع األمن مجلس
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ 
KH_911023_FrameworkComprehensivePoliticalSettlementCambodi.pdf

تشاد

١٩٩١ ،)المؤقت الدستور( الوطنية االنتقالية الوثيقة
https://mjp.univ-perp.fr/constit/td1991.htm

جمهورية أفريقيا الوسطى

 /الثاني كانون الوسطى، أفريقيا جمهورية في واألمنية السياسية األزمة حل حول السياسي ليبرفيل اتفاق
٢٠١٣ يناير

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ 
CF_130111_AccordPolitiqueDeLibreville.pdf

٢٠١٣ يوليو/تموز المؤقت، الدستور

http://mjp.univ-perp.fr/constit/cf2013.htm

٢٠١٥ النهائي، الدستور

http://www.sangonet.com/afriqg/PAFF/Dic/actuC/ActuC19/projet-constitution-RCA- 
adopte-par-CNT-2015.pdf

http://www.constitutionnet.org/files/transitional_national_constitution_and_transitional_constitution_act_1998-2001_0.pdf
http://www.constitutionnet.org/files/transitional_national_constitution_and_transitional_constitution_act_1998-2001_0.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BI_000828_Arusha%20Peace%20and%20Reconciliation%20Agreement%20for%20Burundi.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BI_000828_Arusha%20Peace%20and%20Reconciliation%20Agreement%20for%20Burundi.pdf
http://www.chr.up.ac.za/chr_old/hr_docs/constitutions/docs/BurundiC
https://www.constituteproject.org/constitution/Burundi_2005.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/KH_911023_FrameworkComprehensivePoliticalSettlementCambodia.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/KH_911023_FrameworkComprehensivePoliticalSettlementCambodia.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/KH_911023_FrameworkComprehensivePoliticalSettlementCambodia.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/KH_911023_FrameworkComprehensivePoliticalSettlementCambodia.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/KH_911023_FrameworkComprehensivePoliticalSettlementCambodia.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/KH_911023_FrameworkComprehensivePoliticalSettlementCambodia.pdf
https://mjp.univ-perp.fr/constit/td1991.htm
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CF_130111_AccordPolitiqueDeLibreville.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CF_130111_AccordPolitiqueDeLibreville.pdf
http://mjp.univ-perp.fr/constit/cf2013.htm
http://www.sangonet.com/afriqg/PAFF/Dic/actuC/ActuC19/projet-constitution-RCA-adopte-par-CNT-2015.pdf
http://www.sangonet.com/afriqg/PAFF/Dic/actuC/ActuC19/projet-constitution-RCA-adopte-par-CNT-2015.pdf
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جزر القمر
٢٠٠١ القمر، جزر في الوطنية المصالحة اتفاق

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/KM_010217_Accord%20cadre%
20pour%20la%20reconciliation%20aux%20Comores%20%28Fomboni%29.pdf 

جمهورية الكونغو الديمقراطية

١٩٩٤ االنتقالي، الدستور
https://constitutionnet.org/sites/default/files/
democratic_republic_of_the_congo_drc_transitional_constitution_of_the_democratic_repub
lic_of_the_congo_1994-1997.pdf

٢٠٠٢ االنتقالية، العملية بشأن والتشاركي الشامل االتفاق

http://www.constitutionnet.org/files/ 
transition_constitution_of_the_democratic_republic_of_the_congo_2003-2006.pdf

٢٠٠٦ الدستور،

https://www.constituteproject.org/constitution/ 
Democratic_Republic_of_the_Congo_2011.pdf?lang=en

غينيا

٢٠١٠ المشترك، واغادوغو إعالن
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ 
GN_100115_DeclarationConjointeOuagadougou.pdf

العراق

٢٠٠٤ مارس/آذار ٨ االنتقالية، للمرحلة العراقية الدولة ادارة قانون

كينيا
٢٠٠٨ الوطنية، والمصالحة الوفاق قانون

http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/ 
NationalAccordandReconciliationAct_No4of2008.pdf

دستورية مراجعة :األجل طويلة وحلول قضايا

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/990610_SCR1244%281999%29.pdf

كوسوفو

١٩٩٩ للسالم، رامبوييه اتفاق

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/KM_010217_Accord%20cadre%20pour%20la%20reconciliation%20aux%20Comores%20%28Fomboni%29.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/KM_010217_Accord%20cadre%20pour%20la%20reconciliation%20aux%20Comores%20%28Fomboni%29.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/KM_010217_Accord%20cadre%20pour%20la%20reconciliation%20aux%20Comores%20%28Fomboni%29.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/KM_010217_Accord%20cadre%20pour%20la%20reconciliation%20aux%20Comores%20%28Fomboni%29.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/KM_010217_Accord%20cadre%20pour%20la%20reconciliation%20aux%20Comores%20%28Fomboni%29.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/KM_010217_Accord%20cadre%20pour%20la%20reconciliation%20aux%20Comores%20%28Fomboni%29.pdf
http://www.constitutionnet.org/files/democratic_republic_of_the_congo_drc_transitional_constitution_of_the_democratic_republic_of_the_congo_1994-1997.pdf
http://www.constitutionnet.org/files/transition_constitution_of_the_democratic_republic_of_the_congo_2003-2006.pdf
http://www.constitutionnet.org/files/transition_constitution_of_the_democratic_republic_of_the_congo_2003-2006.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Democratic_Republic_of_the_Congo_2011.pdf?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/Democratic_Republic_of_the_Congo_2011.pdf?lang=en
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GN_100115_DeclarationConjointeOuagadougou.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GN_100115_DeclarationConjointeOuagadougou.pdf
http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/NationalAccordandReconciliationAct_No4of2008.pdf
http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/NationalAccordandReconciliationAct_No4of2008.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/990610_SCR1244%281999%29.pd
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http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/990123_RambouilletAccord.pdf

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/990123_RambouilletAccord.pdf

)االنتقالي السياسي االتفاق( ،١٩٩٩ ،١٢٤٤ رقم المتحدة لألمم التابع األمن مجلس قرار

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/990610_SCR1244%281999%29.pd

٢٠٠١ المؤقت، الذاتي الحكم إطار المؤقت، الدستور

http://www.assembly-kosova.org/common/docs/FrameworkPocket_ENG_Dec2002.pdf

٢٠٠٧ ،)أهتيساري خطة( كوسوفو وضع لتسوية الشامل االقتراح

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Comprehensive%20Proposal%20.pdf

٢٠٠٨ النهائي، الدستور

https://www.constituteproject.org/constitution/Kosovo_2008.pdf

ليبيا

٢٠١٥ ديسمبر/األول كانون ١٧ ليبيا، في السياسي االتفاق
https://unsmil.unmissions.org/LinkClick.aspx? 
fileticket=miXuJYkQAQg%3D&tabid=3559&mid=6187&language=en-US

)الدستوري اإلعالن( االنتقالية للمرحلة الدستورية الوثيقة مسودة

https://www.ndi.org/sites/default/files/Handout%204%20- 
%20Libya%20Draft%20Interim%20Constitution.pdf

مدغشقر

٢٠١٠ الدستور،
https://www.constituteproject.org/constitution/Madagascar_2010.pdf

٢٠١١ مدغشقر، في األزمة إلنهاء طريق خارطة

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ 
MG_110913_Roadmap%20for%20ending%20the%20crisis%20in%20Madagascar.pdf

نيبال

٢٠٠٦ الشامل، السالم إتفاق
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ 
NP_061122_Comprehensive%20Peace%20Agreement%20between%20the%
20Government%20and%20the%20CPN%20%28Maoist%29.pdf

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/990123_RambouilletAccord.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/990123_RambouilletAccord.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/990610_SCR1244%281999%29.pd
http://www.assembly-kosova.org/common/docs/FrameworkPocket_ENG_Dec2002.pdf
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Comprehensive%20Proposal%20.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Kosovo_2008.pdf
https://unsmil.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=miXuJYkQAQg%3D&tabid=3559&mid=6187&language=en-US
https://unsmil.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=miXuJYkQAQg%3D&tabid=3559&mid=6187&language=en-US
https://www.ndi.org/sites/default/files/Handout%204%20-%20Libya%20Draft%20Interim%20Constitution.pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/Handout%204%20-%20Libya%20Draft%20Interim%20Constitution.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Madagascar_2010.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/MG_110913_Roadmap%20for%20ending%20the%20crisis%20in%20Madagascar.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/MG_110913_Roadmap%20for%20ending%20the%20crisis%20in%20Madagascar.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/NP_061122_Comprehensive%20Peace%20Agreement%20between%20the%20Government%20and%20the%20CPN%20%28Maoist%29.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/NP_061122_Comprehensive%20Peace%20Agreement%20between%20the%20Government%20and%20the%20CPN%20%28Maoist%29.pdf
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٢٠٠٧ المؤقت، الدستور

http://www.constitutionnet.org/files/ 
interim_constitution_of_nepal_2007_as_amended_by_first_second_and_third_amendments
.pdf

٢٠١٥ أغسطس/آب عشر، الستة النقاط إتفاق

http://www.constitutionnet.org/news/nepals-constitutional-deal-significant-milestone-short- 
breakthrough

٢٠١٥ )سبتمبر( أيلول الدستور،

http://www.constitutionnet.org/files/nepal_constitution_- 
_official_translaiton_eng_mljpa.pdf

رواندا

القانون سيادة بشأن الرواندية الوطنية والجبهة رواندا جمهورية حكومة بين اتفاق بروتوكول
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ 
RW_920818_ProtocolOnRuleOfLLaw.pdf

 والجبهة رواندا جمهورية حكومة بين موسعة انتقالية حكومة إطار في السلطة لتقاسم اتفاق بروتوكول
الرواندية الوطنية

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ 
RW_930109_ProtocolOnPowerSharing.pdf

)أروشا إتفاقات( الرواندية الوطنية والجبهة رواندا جمهورية حكومة بين السالم إتفاق

http://www.incore.ulst.ac.uk/services/cds/agreements/pdf/rwan1.pdf

الصومال

٢٠١١ الطريق، خارطة اعتماد بيان :الصومال في االنتقالية المرحلة إنهاء حول التشاوري االجتماع
http://unpos.unmissions.org/Portals/UNPOS/Repository%20UNPOS/110906%20- 
%20Signed%20statement%20on%20adoption%20of%20the%20Roadmap.pdf

٢٠١١ ،)١ غاروي مبادئ( الصومالي الدستور مراجعة حول الوطني االستشاري المؤتمر

http://unpos.unmissions.org/LinkClick.aspx? 
fileticket=HGL2Wx5OstE%3D&tabid=9705&language=en-US

٢٠١٢ ،٢ غاروي مبادئ

http://www.soscensa.org/Files/Garowe-II-Principles.pdf

٢٠١٣ ،)الجديد االتفاق( الصومالي الميثاق

http://www.constitutionnet.org/files/interim_constitution_of_nepal_2007_as_amended_by_first_second_and_third_amendments.pdf
http://www.constitutionnet.org/files/interim_constitution_of_nepal_2007_as_amended_by_first_second_and_third_amendments.pdf
http://www.constitutionnet.org/news/nepals-constitutional-deal-significant-milestone-short-breakthrough
http://www.constitutionnet.org/news/nepals-constitutional-deal-significant-milestone-short-breakthrough
http://www.constitutionnet.org/files/nepal_constitution_-_official_translaiton_eng_mljpa.pdf
http://www.constitutionnet.org/files/nepal_constitution_-_official_translaiton_eng_mljpa.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/RW_920818_ProtocolOnRuleOfLLaw.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/RW_920818_ProtocolOnRuleOfLLaw.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/RW_930109_ProtocolOnPowerSharing.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/RW_930109_ProtocolOnPowerSharing.pdf
http://www.incore.ulst.ac.uk/services/cds/agreements/pdf/rwan1.pdf
http://unpos.unmissions.org/Portals/UNPOS/Repository%20UNPOS/110906%20-%20Signed%20statement%20on%20adoption%20of%20the%20Roadmap.pdf
http://unpos.unmissions.org/Portals/UNPOS/Repository%20UNPOS/110906%20-%20Signed%20statement%20on%20adoption%20of%20the%20Roadmap.pdf
http://unpos.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=HGL2Wx5OstE%3D&tabid=9705&language=en-US
http://unpos.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=HGL2Wx5OstE%3D&tabid=9705&language=en-US
http://www.soscensa.org/Files/Garowe-II-Principles.pdf
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http://eeas.europa.eu/delegations/somalia/documents/press_corner/ 
20130916_the_somali_compact.pdf

٢٠١٣ الديمقراطية، إلى االنتقال :٢٠١٦ رؤية

http://www.villasomalia.gov.so/wp-content/uploads/2014/11/ 
Vision_2016_report_FINAL_DRAFT.pdf

http://www.villasomalia.gov.so/wp-content/uploads/2015/10/Facilitation-Guide.pdf

٢٠١٦ لعام االنتخابية العملية حول الصومالي الوطني االستشاري المنتدى

http://www.villasomalia.gov.so/wp-content/uploads/2015/10/Facilitation-Guide.pdf

جنوب أفريقيا

١٩٩١ الوطني، السالم إتفاق
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ 
ZA_910914_National%20Peace%20Accord.pdf

)١٩٩٤ عام في أقر( ١٩٩٣ المؤقت، الدستور

http://www.lcil.cam.ac.uk/sites/default/files/LCIL/documents/transitions/safrica/ 
SA_19_Interim_Constitution.pdf

)١٩٩٧ عام في أقر( ،١٩٩٦ النهائي الدستور

https://www.constituteproject.org/constitution/South_Africa_2012.pdf?lang=en

جنوب السودان

٢٠١٥ أغسطس/آب ١٨ السودان، جنوب جمهورية في النزاع حل اتفاق
http://igad.int/index.php?option=com_content&view=article&id=1193:agreement-on-the- 
resolution-of-the-conflict-in-the-republic-of-south-sudan&catid=1:latest-news&Itemid=125

تيمور الشرقية

 تأسيسية جمعية انتخاب بشأن :٢ / ٢٠٠١ رقم الالئحة الشرقية، تيمور في االنتقالية المتحدة األمم إدارة
٢٠٠١ والديمقراطية، المستقلة الشرقية لتيمور دستور إلعداد

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/etimor/untaetR/reg20012.pdf

٢٠٠٢ دستور الشرقية، تيمور

https://www.constituteproject.org/constitution/East_Timor_2002.pdf

http://eeas.europa.eu/delegations/somalia/documents/press_corner/20130916_the_somali_compact.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/somalia/documents/press_corner/20130916_the_somali_compact.pdf
http://www.villasomalia.gov.so/wp-content/uploads/2014/11/Vision_2016_report_FINAL_DRAFT.pdf
http://www.villasomalia.gov.so/wp-content/uploads/2014/11/Vision_2016_report_FINAL_DRAFT.pdf
http://www.villasomalia.gov.so/wp-content/uploads/2015/10/Facilitation-Guide.pdf
http://www.villasomalia.gov.so/wp-content/uploads/2015/10/Facilitation-Guide.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ZA_910914_National%20Peace%20Accord.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ZA_910914_National%20Peace%20Accord.pdf
http://www.lcil.cam.ac.uk/sites/default/files/LCIL/documents/transitions/safrica/SA_19_Interim_Constitution.pdf
http://www.lcil.cam.ac.uk/sites/default/files/LCIL/documents/transitions/safrica/SA_19_Interim_Constitution.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/South_Africa_2012.pdf?lang=en
http://igad.int/index.php?option=com_content&view=article&id=1193:agreement-on-the-resolution-of-the-conflict-in-the-republic-of-south-sudan&catid=1:latest-news&Itemid=125
http://igad.int/index.php?option=com_content&view=article&id=1193:agreement-on-the-resolution-of-the-conflict-in-the-republic-of-south-sudan&catid=1:latest-news&Itemid=125
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/etimor/untaetR/reg20012.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/etimor/untaetR/reg20012.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/etimor/untaetR/reg20012.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/etimor/untaetR/reg20012.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/etimor/untaetR/reg20012.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/etimor/untaetR/reg20012.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/etimor/untaetR/reg20012.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/etimor/untaetR/reg20012.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/etimor/untaetR/reg20012.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/East_Timor_2002.pdf
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اليمن
٢٠١١ الخليجي التعاون مجلس مبادرة وفق اليمن في االنتقالية العملية تنفيذ آلية بشأن االتفاق

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ 
YE_111205_Agreement%20on%20the%20implementation%20mechanism%20for%20the
%20transition.pdf

الدستور صياغة لجنة تشكيل بشأن ٢٠١٤ لسنة ٢٦ رقم الجمهوري القرار

http://www.constitutionnet.org/files/presidential_decree_no.26_on_cdc_eng.pdf

 يناير/الثاني كانون ٢٧ ،‘األقاليم تحديد لجنة بتشكيل الجمهوري القرار’ اليمنية، الجمهورية رئيس مكتب
٢٠١٤

https://presidenthadi-gov-ye.info/en/archives/presidential-decree-forms-committee-to- 
determine-regions/

زمبابوي

 بشأن الديمقراطي التغيير وحركة )زانو( الوطنية الجبهة - الزمبابوي األفريقي الوطني االتحاد بين اتفاق
زمبابوي تواجه التي التحديات تذليل

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ 
ZW_080915_Agreement%20between%20ZANU- 
PF%20and%20MDC%20on%20Resolving%20the%20Challenges%20Facing%20Zimbabwe.pdf

http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/YE_111205_Agreement%20on%20the%20implementation%20mechanism%20for%20the%20transition.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/YE_111205_Agreement%20on%20the%20implementation%20mechanism%20for%20the%20transition.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/YE_111205_Agreement%20on%20the%20implementation%20mechanism%20for%20the%20transition.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/YE_111205_Agreement%20on%20the%20implementation%20mechanism%20for%20the%20transition.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/YE_111205_Agreement%20on%20the%20implementation%20mechanism%20for%20the%20transition.pdf
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/YE_111205_Agreement%20on%20the%20implementation%20mechanism%20for%20the%20transition.pdf
http://www.constitutionnet.org/files/presidential_decree_no.26_on_cdc_eng.pdf
https://presidenthadi-gov-ye.info/en/archives/presidential-decree-forms-committee-to-determine-regions/
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حول المؤلفتين

حول المؤلفتين

كريستين بيل
 ألكاديمية المشاركة والمديرة الدستوري، القانون وأستاذة ،)العالمية العدالة أكاديمية( المساعدة المديرة هي

 في ومحاضرة السياسية، التسوية أبحاث برنامج مديرة ًأيضا وهي .إدنبره جامعة في العالمية العدالة
 ماجستير على وحصلت ،)١٩٨٨( كامبريدج بجامعة سلوين، كلية في القانون درست .البريطانية األكاديمية

 لمركز سابقة مديرة .هاركنيس زمالة برنامج من بدعم ،)١٩٩٠( هارفارد بجامعة الحقوق كلية من القانون في
 كانت .أولستر جامعة في االنتقالية العدالة معهد ومؤسسة بلفاست، في كوينز جامعة في اإلنسان حقوق

 الشمالية أيرلندا في اإلنسان حقوق لجنة في ًمؤسسا ًوعضوا العدل، بإقامة المعنية اللجنة رئيسة ًأيضا
 للقانون األمريكية الجمعية من ديك فرانسيس بجائزة ٢٠٠٧ عام في فازت .بلفاست اتفاق بموجب المشكلة
 المجلة في مرة أول نُـشر الذي ،‘القانوني ووضعها طبيعتها :السالم اتفاقات’ بعنوان لها مقال عن الدولي

 مطبعة( السالم صناعة وقانون السالم اتفاقات :السالم قانون في :كتابين ألفت .الدولي للقانون األمريكية
 االجتماعية الدراسات جمعية من القانوني، االجتماعي للكتاب هارت بجائزة فاز الذي )٢٠٠٨ أكسفورد، جامعة

).٢٠٠٠ أكسفورد، جامعة مطبعة( اإلنسان وحقوق السالم اتفاقاتو ،)المتحدة المملكة( والقانونية

فولشر-كيمانا زولويتا
 النزاعات، بعد الدساتير بناء على يعمل الذي ،‘الدستور بناء عمليات برنامج’ في برامج مسؤولة ًسابقا كانت
 األلماني المعهد في الباحثين كبيرة منصب شغلت .الدولة وبناء السالم لبناء أداة بوصفها الديمقراطية ودعم

 .الهشة البيئات في السياسي التحول مجال في ونشرت عملت حيث ،٢٠١٤و ٢٠١١ بين التنمية، لسياسات
 ومؤسسة ،Exclusive Analysis Ltd ومؤسسة ،‘الديمقراطية أجل من األوروبية الشراكة’ في ًأيضا عملت

Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo (FRIDE) Exterior. بعد باحثة عملت 
 وجامعة ،)٢٠١٠( هوبكنز جونز وجامعة ،)٢٠١١( األمنية للدراسات األوروبي االتحاد معهد في الدكتوراه

 مدريد جامعة من الدولية والعالقات السياسية العلوم في الدكتوراه شهادة وتحمل ،)٢٠٠٩( هارفارد
).٢٠٠٧( المستقلة
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التسلسل الزمني إلتفاقات السالم والدساتير في عمليات التسوية السياسية

 دراسات أخرى صادرة عن المؤسسة الدولية للديمقراطية
واالنتخابات

Prioritizing Justice: Electoral Justice in Conflict-Affected Countries and Countries in Political 
Transition

 مرحلة في تمر التي والبلدان النزاعات من المتضررة البلدان في االنتخابية العدالة :للعدالة األولوية إعطاء
سياسي انتقال

 واالنتخابات للديمقراطية الدولية المؤسسة عن صادرة )٢٠١٦( ١٢ رقم سياسات ورقة ماكلوغلين، فرانك
)باإلنكليزية(

Interim Constitutions: Peacekeeping and Democracy-Building Tools

الديمقراطية وبناء السالم لحفظ أدوات :المؤقتة الدساتير

 واالنتخابات للديمقراطية الدولية المؤسسة عن صادرة )٢٠١٥( ١١ رقم سياسات ورقة فولشر،-زولويتا كيمانا
)باإلنكليزية(

Media Assistance and Elections: Toward an Integrated Approach

متكاملة منهجية نحو :واالنتخابات اإلعالم وسائل مساعدة

 واالنتخابات للديمقراطية الدولية المؤسسة عن صادرة )٢٠١٥( ١٠ رقم سياسات ورقة شاه، سيما
)باإلنكليزية(

Electoral Law Reform in Africa: Insights into the Role of EMBs and Approaches to Engagements

 موضوع في ومقاربات االنتخابات إدارة هيئات دور حول أفكار :أفريقيا في االنتخابي القانون إصالح
باكن ميتيه المشاركة،

 اإلنكليزية باللغات( واالنتخابات للديمقراطية الدولية المؤسسة عن صادرة )٢٠١٤( ٩ رقم سياسات ورقة
)والبرتغالية والفرنسية
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دراسات أخرى صادرة عن المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

 

Electoral Management during Transition: Challenges and Opportunities

سميث وسكوت دان شون والفرص، التحديات :االنتقالية المرحلة في االنتخابية اإلدارة

 العربية باللغات( واالنتخابات للديمقراطية الدولية المؤسسة عن صادرة )٢٠١٢( ٨ رقم سياسات ورقة
)واإلنكليزية والبهاسا

Introducing Electronic Voting: Essential Considerations

جوهرية اعتبارات :اإللكتروني التصويت إلى مقدمة

 الدولية المؤسسة عن صادرة ٧ رقم سياسات ورقة توجيناردي، ودومينيغو ناكريدين، رشدي وولف، بيتر
)واإلسبانية اإلنكليزية البهاسا، العربية، باللغات( ،)٢٠١١( واالنتخابات للديمقراطية

 

 //:https :منشورات المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات متاحة على موقعنا اإللكتروني
www.idea.int/publications 

https://www.idea.int/publications
https://www.idea.int/publications
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حول المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

حول المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
 جميع في الديمقراطية تعزيز مهمتها دولية حكومية منظمة واالنتخابيات للديمقراطية الدولية المؤسسة

 بناء دعم طريق عن بذلك نقوم .المستدامة للتنمية ًوتمكينا ًعالميا ًإنسانيا ًطموحا باعتبارها العالم، أنحاء
 عالم في رؤيتنا تتمثل .المستويات جميع على الديمقراطية السياسية والعمليات المؤسسات وحماية وتعزيز
 التنمية وتوفر للمساءلة وخاضعة تشاركية الديمقراطية والمؤسسات الفاعلة والجهات العمليات فيه تكون

.للجميع المستدامة

عملنا
 والمشاركة الدستور، بناء وعمليات االنتخابية، العمليات :رئيسية تأثير مجاالت ثالثة على عملنا في نركز

 في المستدامة والتنمية النزاع وحساسية والتشاركية االجتماعي النوع مبادئ ونتبنى .السياسيين والتمثيل
.عملنا مجاالت جميع
 واإلقليمية، العالمية الديمقراطية لالتجاهات تحليالت واالنتخابات للديمقراطية الدولية المؤسسة توفر

 مجال في القدرات وبناء الفنية المساعدة وتقدم الديمقراطية، الممارسات بشأن مقارنة معرفة وتنتج
 بشأن العام للنقاش مهمة قضايا بشأن ًحوارا وتجري الديمقراطية، العمليات في المشاركة للجهات اإلصالح

.الديمقراطية األنظمة وبناء الديمقراطية

أين نعمل؟
 الهادئ والمحيط وآسيا أفريقيا في وقطرية إقليمية مكاتب ولدينا ستوكهولم، في الرئيسي مقرنا يقع

 وهي المتحدة األمم في دائم مراقب عضو والمؤسسة .الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية وأمريكا وأوروبا
.األوروبي االتحاد مؤسسات لدى معتمدة
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السالم  اتفاقات  أو  النار  إطالق  وقف  اتفاقات  مثل   - التفاوضیة  االتفاقات  تحاول  العنیف،  النزاع  حاالت  في 
التي  المتحاربة،  األطراف  بین  جدیدة  سیاسیة  تسویة  إلى  التوصل   - الدستوریة  للترتیبات  التفصیلیة  والوثائق 
یؤیدھا عادة عموم  المجتمع. وتھدف ھذه التسویات السیاسیة إلى نقل البلد أو المنطقة المعنیة من حالة النزاع إلى 

القانون. وضع تحكمھ التزامات دستوریة بتطبیق الحكم الرشید وسیادة 

یتوقف ترتیب تسلسل - ونجاح أو فشل - ھذه االتفاقات التفاوضیة على عوامل عدة، بینھا العملیات المتنوعة 
اتفاقات السالم والدساتیر إلى تسویة  التوصل إلى تسویة سیاسیة؛ ومتى (وكیف) تفضي  التي یتم  من خاللھا 

سیاسیة؛ ومتى (ولماذا) تنفصل عملیة وضع الدستور عن عملیة التسویة السیاسیة وتبعات مثل ھذا االنفصال.

تھدف ھذه الورقة إلى معالجة النقص في الدراسات التي تتناول وضع الدساتیر وبناء السالم في مجال السرد 
الوصفي  والمعیاري للعالقة بین اتفاقات السالم والترتیبات الدستوریة في عملیات التسویة السیاسیة. وتستكشف 
النموذج  وفق  التسلسل  ھذا  یسیر  ال  (ولماذا)  متى  فھم  لتحسین  الدستوریة  والترتیبات  السالم  اتفاقات   تسلسل 

المنطقي، ونتائج أي إطار دستوري متماسك وقابل للتطبیق.

International IDEA
Strömsborg
SE–103 34 Stockholm
Sweden
Telephone: +46 8 698 37 00
Email: info@idea.int
Website: <http://www.idea.int>  ISBN: 978-91-7671-380-8 (PDF)


	المحتويات
	شكر وتقدير
	التوصيات الرئيسية
	الملخص التنفيذي
	١. المقدمة
	٢. ترتيب إتفاقات السلام والدساتير في عمليات التسوية السياسية: إطار نظري
	٣. التسلسل الزمني لإتفاقات السلام والدساتير في عملية التسوية السياسية: الأنماط والقضايا
	٤. دراسات الحالة: دروس من عمليات صعبة
	٥. الخلاصة: إدارة تسلسل اتفاقات السلام والدساتير
	المراجع
	الملحق أ. إتفاقات السلام
	حول المؤلفتين
	دراسات أخرى صادرة عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات
	حول المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات



